




ANNAES
DO

Conselho ultramarino

PARTE NAO OFFICIAI,

SERIE I

FEVEREIRO DE 1854 A DEZEMBRO DE 1858

LISBOA
IMPRENSA NACIONAL

1867

Digitized by



M.l



ANNAES DO CONSELHO ULTRAMARINO.

PARTE NÂO OFFICIAL.

ÍNDICE das matérias contidas na SERIE I.

FEVj O DE 1854 A DEZEMBRO DE 1858.

PAO.

Africa austral (carta ao Governador de Benguella.

v»hre o interior da). , 221
Aguardente das aynas ti»* c»'ra , 388
Ajuda (''stabnociiuento e roinmerrio de) II

Alvião nu Brazil (cultura do). UH1
nos Estados Unidos (cultura do) HH

~- (quesitos e respostas sobre a cultura do) 221

W
( 2fiD

\liirnn<>s ultramarinos que tcVm vindo estudarão
tteinn 3M

101
Angola (viagens ao interior dc) ] U7

{ 133
(noticia de alguns povos da parte ineri-

ilional dei . 203
su;t comnnmicação com Moçambique).. . 2Mm

281

á contra costa (viagem do) <

ggjgm
m\

sua exploração pelo Pr. Wolwitsçh) 223
suhjeição df> |M)tçiitado llollo Marimba). . úÍ2
(apontamentos pliyto-gr^igniphicos sobre) ò'27

Arrano do doutor Stolló.
| ^

Arte palmariea. 8S
Assucar (aperfeiçoamento da sua fabricação) vide

Arcano.

Bailundo (noticia do sertáo de) ....... . &12
It-unlha (instrui •çtVs )>ara a sua cultura)

~
2-ii

Ungala (noticia da feitoria portugueza dei íiíl

Bibliocraphia
|

1

Ml

fr^rc ( xi:\

3il
343

r Aã*!

< 'abo án Boa Esperança
j ^

• labo Delgado 21

1

(Jabra de Angora. 434
r^rhmi * fti«an 131

Cafí no Brazil (cultura do)

Carta do doutor Welwitsch
Cassange (memoria sobro o sertão de>.

(Castanha de Inhambnne
Cazengo (descrição do districto de) .

.

C/ra (hnmuucamenlo da)t (tirana

vegetal

. ISO

. :mi

. 2ti

. 198

. 470
:tKK

iii
(Ibá acbadn na índia inglezn iíkl

Cholera morbus na Ilha do Fogo • 3âfi
/ :\r.\

Collecçôes de Historia Natural feitas polo doutor
Welwitsch 233

Colónias portuguesas (memoria sobre um svalorua *

para as)
Íi7

69

21
Costa de Malabar (feitorias portuguezas na). . .

.

Costa occidental de Africa (commercio da). . .

.

(aoliclaile uma explo-

ração ao sul do Bon-
guella) 2:»

Cunene (noticias relativas ao rio) 129
Damão (annaes do Município de). . . . . . . ... . .

„~. 499
Pescripção ilas terras de Huinhe, (lamba, Mulnn-

ilo, e outras. ...... • • • ."TT- t87

Direitos da Coroa de Portugal aos territórios de\ IÂA
Molembo, Cabinda, Ambrir | 201

Emigrados da Grau-Bretanha e Irlanda 11ÍJ

Febres da liba de S. Vicente (relatório sobre asi. 309
Feira de Manica (restauração da) 242

j J54
Gamlms (noticia do território dos) 246

( 44.S

99

> de Gallinhas 44o
• de Santo Antão (informações sobre a) 419
o de S. Thiago (noticias descriptivas da) 821

índia bollandeza 166
» portugueza 33

índias da companhia inglesa 166
Itinerário dc Loanda a Amhaca f
Japão (estado das sciencias no) •_• _• •.

•

Jardim botânico do Coimbra e o doutor Wel -

witsch HK
Limites do Arcebispado de Goa e Dioceses da

Asia orientai 43S

sd by Google



Macau

Madeiras de S. Thoiué e Príncipe

» do Golungo Alto

Mafurra

Manica
j

Missões de Timor
Moçambique (estabelecimentos pios de)

Mossamedes (roça dos Cavallciros)

(relatório sobre o seu progresso)

—

» (noticias de)
|

• (annaes do Município de)
|

» (noticia do seu clima)

Níger (viagem do Playadas no)
|

Noticias recentes.

Nova Caledónia
Palmeira anâ (suas utilidades)

Planispherio (em que se notam as possessões por-

tuguesas

Plantas vivas (reroettidas pelo Dr. Welwitscb). .

.

Possessões ultramarinas (seu rendimento no prin-

cipio do xvu século)

Pungo-Andongo (jornada ao presidio de)

Quanza (exploração do rio)

Rios de Senna (plano para nma nova constituição

PAG.

491

301

304
198
241

242
478

386

147

151

186
231

483
493
501

354
357

3
116
132

210

132

98

16
251

48J
47!5

450

407

Sementes remettidas pelo doutor Welwitsch (ca-

thalogode)

Serra Leoa (á luz do christianismo)

Singapura.

Sociedade da Propagação da Pé (bases para a for-

mação dai

Tabaco de Angola
Tangomtos (do que eram os)

Timor (missões dc)

Viagem ao interior de Angola.

de um vapor ao interior da Africa

de uns mouros de Benguella a Moçam-
bique

do Dr. Barth ao interior da Africa

de Angola i contra costa.

á republica hollandeia dos Boèrs

.

PAG.

77

79

240

159

167

500

157

524

313

478

115

117

133

146

155

209

223

> a Quilengues e Caconda.
a Cazengo pejo Quanza..

mbedo Betnbe a Encoge

.

Zambeze (instrucções dadas ao Dr. Livingstone)

.

293

304

465

317

325
333

341

349

447
4;>2

511

427

Digitized by Google



-:- . - " ,T>H£tíl
«MUTT COWTROL MAM

ANNAES
DO

CONSELHO ULTRAMARINO.

PARTE NÃO OFFIC1AL.

WFOMAÇÕES DADAS AO GOTERMR DA BASIA

DE LOURENÇO MARQUES

OC ATT1GOS COLONOS HOLI.ANnF.ZKS
DO CABO DA DOA ESPERANÇA. E QCB CONSTITUEM

A IVEPUHUCA OA AFRICA AUSTRAL,

Iilustríssimo S«.—Tendo em vista o of-
ficio, que V. S.* se dignou dirigir-me, em
data de seis do corrente, em o qual me pede
ama exacta informação do estabelecimento dos
aollandezes africanos, estabelecidos nas imme-
diaçfes deste porto de Lourenço Marques, tanto
do numero da sua população, como forma do
governo, e maneira do commercio e estado
de defexa, respondendo aos 17 artigos, no
mesmo indicados: eu, pois. com todo o gosto
farei quanto os meus limitados conhecimen-
tos me ajudarem para tal fim.—A respeito do
1.', em que V. S/ me pergunta, que legoas
calculo de distancia deste Presidio á cidade,
aoode se estão estabelecendo os hollandczes

= Andries Orig=está situada ao NO. de Lou-
renço Marques.—Respondendo ao 3.°, em que
V. S.* deseja saber a sua forma de governo, devo
dizer-lhe, que os hollandezes africanos, tanto

ali como nas outras suas cidades d'onde tem
saído, situadas na colónia ingleza do Cabo,
é e sempre tem sido, d'um conselho composto
de doze homens, pelo povo escolhidos, e dos
quaes doze um faz de presidente.—Ao 4.", a
que devo responder, no qual Y. S.' pertende

saber, qual é a extensão do terreno que oc-
cupam, não me é possível calcular; e só o que
posso asseverar a Y. S.* é que elles oceupam
tanto terreno, quanto é preciso para oito a nove
mil pessoas, com gado vaccum, para mim in-

calculável, e outras qualidades de criação.

—

Em quanto ao S.° fica respondido, que calculo

oito a nove mil pessoas.—Respondendo ao 6.*

artigo, em que Y. S.* pergunta, em caso de
guerra quantos homens poderão apresentar,

eu sou a responder a Y. S.\ que tendo cu
perguntado a esse respeito, me disseram que
em caso de guerra por ora não apresentarão

mais do que três mil homens dispostos para
africanos, e qual é o nome da cidade, ao que guerrear.—Em quanto ao 7.° artigo, em que
eu devo dizer a V. S.\ que tenho calculado
120 legoas deste logar áquelle, e que a cidade
é denominada a cidade de=Andries Orig*=
nome este derivado do nome de um dos seus
chefes, que se chama André. Em quanto na
i.' artigo, em que V. S.

1 me pergunta a po-
sição geographica em que elles se estão esta-
belecendo, se é ao Norte, ao Sul, ou a Oeste
deste ponto; ao que eu devo responder, que
ainda que sem instrumento próprio, que me
indique o rumo, me parece que a cidade de

O verdadeiro nome è Andriès Orig Stadt (cidade
4» André Orig) ou limplesmenle Orig Stadt. Julga-se
»*« pel«» *5 çráoi de latitude Sul.

AFTX. IK> C. ULTR. PARTE NÀO OFF. SERIE I. FEV. 1854.

Y. S.* deseja saber se tem tropas arregimenta-

das e disciplinadas, ao que devo responder,

que nenhumas, e que em caso de guerra todos

pegam em armas para a defeza do commum.
—Respondendo ao 8.*, em que Y. S.* deseja

saber, se tem alguma fortaleza, digo, que tem
dois quadros murados, sem mais outra defeza,

que elles fizeram para defeza das sujis famílias,

ha um anno e tantos mezes, quando foram

ameaçados pelo negro, denominado Manicusse,

que com uma grande guerra entrou por um
dos lados e lhes desbaratou os seus rebanhos.

— Era quanto ao 9/ artigo, em que pergunta,

se vi ali alguns officiaes subalternos, ou 1
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algum general, devo dizer a V. S.', que não i

vi naquella cidade officíal dc qualquer gradua-

ção que fosse.—Em quanto ao 10.° artigo, em
que V. S.* pergunta qual é o seu estado de

commercio, devo dizer, que pelos quatro a cinco

mezes que com elles tenho praticado, conheci,

que grande negocio se pôde fazer com aquel-

les povos, mas que o negocio ali está inteira-

mente desanimado, por falta de pessoas que
o cultivem e animem.—Devendo responder ao

11.*, em que V. S.
4
pergunta quacs os géne-

ros ali mais procurados, e quanto poderão con-
sumir dos ditos géneros, direi, que não me
é possível o dizer exactamente a V. S.

( todas

as qualidades dc géneros ali necessários; pois

que para isso seriam precisas algumas folhas

de papel, o que não me parece acertado pôr

neste logar; mas sim o que posso asseverar

a V. S.
1
c que são ali precisos todos aquelles

géneros para oito a nove mil pessoas, ainda

qae não seja para mais do quo para vestir e

calçar esta população; além de todos aquelles

precisos para os arranjos de famílias, agricul-

turas, manufacturas, e caça de elefantes, ser-

viço este, em que elles mais se oceupam; e

em quanto ao consumo destes, não posso res-

ponder exactamente, por os não ter havido até

agora c por isso os não tenho podido calcular.

—No lí.° artigo V. S.* me pergunta quaes os

géneros que os hollandezcs africanos poderão

exportar, respondo, que os géneros por ora por

mim conhecidos, são o marfim, pontas de ar-

renostro *, couros de boi e de búfalos, solas,

bezerros e todas as mais qualidades de peites

curtidas (serviço este que elles muito bem co-

nhecem), manteiga em grande quantidade,

carne dc boi para salgar, pellcs de animaes do
matto, obras feitas de pedra, pontas de boi,

unhas, etc, assim como uma grande porção

de tabaco, e para o futuro me parece, que
também poderão exportar trigo, pois que sendo
este o anuo primeiro em que se oceuparam
dessa cultura, já tiraram para seu gasto com
abupdancia, e posso dizer que muito bom trigo.

—Respondendo ao 13.°, em que V. S.' per-

tende saber, qual o seu estado de agricultura,

digo, que tendo eu ali chegado cm o mez de No-
vembro próximo

|
assado, naquella cidade en-

contrei muito bom trigo, milho, feijão de duas
ou tres qualidades, cxcellcnte hortaliça de to-

das as qualidades, melão e melancia tal como a
da Europa, e um grande numero de plantas

frucliferas dc diversas qualidades; assim como
a plantação da sepa; pois desta plantagcm ha
lavrador, que tem dois mil pés, c me parece

que dá esperanças de melhoramento; pois que
quando eu d'ali sabi em Março próximo pas-

j

sado, havia entre elles uma grande influencia

na cultura das terras.—Em resposta ao 11.°,

ao qual V. S.
â me manda responder, e no qual

me pergunta, se lhe conheço vontade de se de-

morarem, ou se sei que se queiram introduzir

mais para o interior, ao que devo dizer a Y.

S.', que quando cu ali cheguei, achei todos os

emigrados bastante descontentes por a falta de

correspondência com este porto; isto causado

por não terem um caminho por onde elles poi-

sam transitar com os portugnezes, sem grande

prejuiso nos seus gados, como tem acontecido

ate agora no caminho, que primeiro abriram,

daquella cidade para este porto, que pelas es-

cabrosas veredas, que são obrigados a passar

ao travez das montanhas immensas, todo o

gado tem morrido de quantas carreias tem

vindo a este Presidio: dizem elles, que causado

por uma quantidade de mosca venenosa que

morde o gado; e a mim me parece que é das

grandes estafas que o gado soffre nas muitas

subidas das serras; mas com a ida ali dos por-

tuguezes commerciantes, como foi Dionísio Ma-
noel da Silva, Gouvèa, Avelino, c ej>, os ho-

mens ficaram mais animados, principalmente

quaudo eu lhe dei a noticia dc existir um outro

caminho, pelo norte, mais favorável, e ao norte

daquclle, que elles descobriram, no qual me pa-

rece, que não soffrerão tanto prejuiso, o qual

caminho elles licararo dc cultivar, para pode-

rem ter correspondência com este porto, ha-

verem delle o que necessitam, e darem sahida

aos seus géneros, o que muito ambicionam ; não
sei, se para o futuro a falta de géneros próprios

para o consumo dc tal população, será a causa

dc elles se desgostarem, e procurarem outro

logar, mas o que posso dizer a Y. S.\ é que
elles tem já ali muito boas casas, e continuam
a povoar, e com verdade direi, que me parece,

que o que mete mais medo a esta gente, é a

mortandade que soffrem no actual caminho, c

que logo que achem outro, não sairão mais da-
quelle logar, onde se estão estabelecendo, o que
julgo se poderá tornar dc grande utilidade para
a nação porlugueza.—Em quanto ao 15.°, que
\\ S.* me pergunta, se sei que elles tenham
posto contribuição aos negros, ou se são por

elles bem tratados, ao que devo responder,

que não me consta que elles tenham posto con-
tribuição alguma, c pelo contrario direi que
elles conhecem melhor do que nós o methodo
próprio para tratarem com os Cafres.—Res-
pondendo ao 16." artigo, em que Y. $.* deseja

saber se elles lêem operários de officios me-
cânicos, sou a dizer, que ali encontrei bons
carpinteiros, pedreiros, serralheiros, ferreiros,

coronheiros; e direi mais, que elles fazem tudo
quanto lhes é preciso para as suas habitações,

para trânsitos e lavouras, romtanlo que lhes não
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— 3—
fatiem os materiaes e ferramentas.—No 17.°,

Y. S.' me pede o informe de tudo o mais que
eu reja merece a pena, a respeito dos hol-

landezes africanos; só o que direi é que certo

é que em Portugal por ora se não sabe qual é

esta especulação, porque se o soubessem, não
faltariam pessoas que quizessem fazer girar os

seus fundos em seu interesse e em beneficio da
nação; e que mnitas mais cousas eu poderia

fazer vér, a respeito dos hollandezes, se o tempo
me permittisse, o qual se me torna escasso, em
consequência de me achar de prompta viagem

para a cidade de Andries Orig.—Deos guarde

a V. S.
4 Lourenço Marques, 12 de Maio de

1847.—illustrissimo Sr. José Antonio da Sil-

veira, Governador interino deste Districto.=
João Mixmne.

Illustrissimo Sr. Governador. Em satisfa-

ção ao que V. S.
â me determina pelo seu con-

fidencial dc 27 de Julho ultimo, tenho a infor-

mar a V. S."—1.' Que a villa de Andris Orig

dista deste Presidio quasi oitenta legoas, porém,
os caminhos bastante tortuosos, e de serranias,

fazem a jornada de cento e dez legoas pouco

mais ou menos.—2.° Que a villa de Andris

Orig me parece estar ao NO. deste Presidio.

—3." Que a sua forma de governo, tendo sido

oo principio a voz do Chefe, que então era com-
mum (A. H. Potquiter), hoje tem divergido era

duas, sendo uma aquclla mesma que fica dito,

comprebendendo uma parte dos emigrados re-

sidentes naquella, e nos logares próximos até

á distancia de cento e dez legoas ao interior,

mais ou menos: todavia a authoridade do Chefe

e soiliciuda em caso dc dividas a cobrar, ou
heranças a partir; pois que reinando entre

elles boa moral, não apparecem casos crimes.

É da mesma maneira influente o Chefe em caso

de guerra. A segunda forma dc Governo, a que
pertence a outra parte dos emigrados, é admi-
nistrada por um conselho de doze individuos,

escolhidos pela maior parte delles, fazendo parte

delle um Presidente, um Magistrado, e um Se-

cretario, e se reúne em idênticos casos. Nem
este nem aquelle partido tem leis por esc rip to,

c w a voz do Chefe, ou o entender da plura-

lidade dos membros é que decide as cousas.—
4.° Não posso dizer qual seja a extensão do ter-

reno que oceupam, só sim que uma grande dis-

tancia de território os separa d'uma a outra

povoação.—o.
u Da mesma maneira não posso

dizer o numero da sua população; pois que

morando distantes uns dos outros, elles mes-
mos ignoram a sua população.— 6." É pratica

entre elles, quando se vêem aggredidos pelos

negros, passarem aviso uns aos outros, o

que de prompto os faz reunir, e então marcham

todos a bater o inimigo com as anicas armas,

que são espingardas reforçadas.—7.°, 8." e

9.° Não téem tropa disciplinada, nem Officiaes

subalternos, nem General, nem fortificação al-

guma, só sim dois quadros murados com se-

teiras, onde recolhem as familias, quando se-

jam atacados pelos negros.—10.° O seu com-
mercio por em quanto é bastante precário

;
pois

que não tendo este Presidio maneiras de dar"

sahida aos seus géneros, que são gado, pellcs,

pontas, unhas de boi, éte, só se limita a mar-
fim, e pontas de abada, que a maior parte

delles caçam nos sertões.— 11.° Os géneros

que elles precisam, são todos aquelles de que os

homens brancos ca recém no interior dos sertões,

como fazendas de lã e algodão, café da índia,

ou Brazil, chá, assucar, bebidas espirituosas,

ferro, ferramenta, chumbo, pólvora, louça de

cosinha e mesa, sal, arroz, armas, ou espin-

gardas reforçadas, navalhas de algibeira, tin-

tas e oleo.—12.° No estado actual elles não

podem exportar senão marfim,, pontas de abada,

couros, lã, obra de pedra, mármore, em que

trabalham bem, chifres e unhas de boi, assim

como carne ; porém, para o futuro poderão ex-

portar as producções das suas culturas, em que

todos se empregam.—13.° Não parece, que elles

tenham muita vontade de ali se conservarem;

por lhes ter morrido muito gado nos cami-

nhos que conduzem para o Presidio, por cansa

de uma qualidade de insectos que temporaria-

mente abunda em alguns sítios ; e tanto que

d um e d'outro partido ao presente andam
pelo interior á procura de melhor caminho,

que os conduza sem aquelle prejuiso, não só

para este Presidio, mas também para os por-

tos do Norte.—14." Não consta que tenham

posto contribuição alguma aos negros, só sim

procuram fazer-se respeitar delles; recebem

oblatas d'eHcs, que recompensam. Deos guarde

a V. S.
1 Lourenço Marques, 6 de Agosto de

1847.— 111."
0

Sr. José Antonio da Silveira,

Governador deste Districto.=Aee/ino Xavier

de Menezes.

ITINERÁRIO IIE IMA JORNADA

DE LOANDA AO DISTBICTO DE AMBACA,
KA PROVÍNCIA DE ANGOLA,

ron

Itlansrl Alvea 4e Caatr* Francino.

No dia 22 de Junho de 1846, ás cinco ho-

ras da madrugada sahi de Loanda, acompa-

nhado de alguns amigos; e ao passar do Pe-

nedo apareceo-nos Candido Augusto Fortunato

da Costa, que foi meu companheiro dc viagem

até Golungo Alto. Ás 6 c meia chegámos ao

Gaupar, donde voltaram os amigos de que já

t
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faltei : neste sitio ba poucas cubatas, e alguma

plantação de farinha, mas abunda de cajuei-

ros. Ás 7 chegámos a Têba, onde existe uma
patrulha de policia: vimos alguma plantação

de milho—ha poucas cubatas; d'aqui começa

a jurisdicção do Chefe da barra do Bengo, até

vonde a estrada é magnifica, plantada de arvo-

redo, posto que em alguns logares tenha secado

*e noutros sido arrancado. Encontrámos a che-

gar a este pouzo muitos pretos carregados de

azeite de mendobim, denden, esteiras, marfim

e cêra, e entre elles algumas pretas que leva-

vam as cargas ás costas, sustidas por uma cinta

passada pela testa : ás 7 e meia chegámos ao

sitio chamado=HotaÀmubanga.=Neste logar

muito convinha a collocação de uma patrulha,

por ser uma baixa onde se têeni feito repeti-

dos roubos, por estar distante das patrulhas

do Cacuaco, eTeba. Ás 8 chegámos a Cacuaco

onde ha grande povoação, sem plantações pró-

ximas: esta gente em geral vive da pesca, le-

vando as mulheres a grandes distancias o peixe

fresco, salgado e mesmo assado para o vende-

rem. O Forte está bastante arruinado, e não

sendo acudido com tempo, as minhas inte-

riores que servem de quartel ao destacamento,

e arrecadação, não resistirão ás próximas chu-

vas; existem no forte três peças montadas, e

muito convinha conservar-se em estado de de-

feza, no que a Fazenda nada dispenderia, por

ter um Governador, nomeado sob condição de

o ter sempre em estado disso. Ás 9 chegámos
á Barra do Bengo, com cujo Chefe almoçámos.

A casa do Estado, destinada para residência

do Chefe, está hoje desbabitada, porque o Chefe

actual mora em propriedade particular, de so-

brado com cinco quartos de frente, janellas

correspondentes, e cinco ditas inferiores: tem
boa vista para todos os lados, bastante vistoso,

e alegre, caiado e coberto de telha. Em frente

da antiga residência, além do rio, ha uma
povoação, maior que a d'aquém, que se deno-
mina d Muxiluandas», os quaes vivem também,
e unicamente de pesca: o seu serviço é só

o do corte de capim para o esquadrão, no
qual são efectivamente empregadas cem pes-

soas de ambos os sexos, que se rendem men-
salmente, e o trabalho a que estão sujeitos não
corresponde por certo á gratificação de 1$000
réis, que cada um recebe por mez. Á uma hora

da tarde continuámos na nossa viagem : ás duas

menos um quarto chegámos a Quinfangondo,
grande povoação e feira sem plantações, ape-

nas se avistam algumas além do rio: esta gente

vive de pesca, aliás de quintadas de diversas

cousas que também compram e revendem, como
seja o peixe que vai da Barra do Bengo e de Ca-
cuaco. Ás 3 e meia chegámos a « Quixiquc-

lela», divisão deste Distrícto com o do Icollo:

na estrada existe um pardieiro de pedra, e á
esquerda se vé uma pequena igreja demolida,

que uns dizem obra dos antigos jesuítas, e ou-
tros dos antigos frades capuxinhos, que além do
rio possuíam uma bonita igreja denominada
0 « Hospício de Santo Antonio », achando nesta

opinião maior probabilidade. Poucas e peque-
nas cubatas vimos, e seus habitantes vivem
de algumas plantações de farinha e milho que
ali lêem. Pouco adiante encontrámos um de-
funto que era levado ao hospício para ser en-
terrado, acompanhado de muita gente com ba-
tuque, e cantarola que mais indicavam pra-

zer do que enterro.

Chegámos a Funda ás 4 e meia; pequena
povoação sem plantações visíveis, mas grande
pouzo; aqui jantámos, e pernoitámos na casa

de hospedagem, mandada fazer pelo Chefe

actual do Districto, a qual me parece ter sido

feita ha pouco tempo, e teríamos passado me-
lhor a noute, se não fossem os mosquitos, que
muito me incommodaram por não ter levado

pavilhão. Neste pouzo dormiram mais de 200
pessoas, e ha grande falta de tudo por não
haver feira.

S3

Levantámos cargas ás 5 c meia da madru-
gada: ás 6 e meia chegámos aos curraes de
Manoel Antonio Jorge de Carvalho e Sousa,

onde comprámos leite, que tomámos elevámos,
e bem assim queijos frescos: ás 7 chegámos
ao grande pouzo denominado a Prata » : este si-

tio é alegre, e caminhando sobre os bongues
(grandes elevações de terra que contém asaguas
do rio nas grandes enchentes) chegámos d'ahi

a pouco a casa do negociante de Loanda José V.
da Silva, onde actualmente reside o Chefe; em
ambas as margens do rio vimos muitas planta-

ções, especialmente de bananeiras: ás 7 e meia
seguimos, e ás 8 e meia chegámos a « Canga
Biangoiube » por uma estrada bastante larga

e boa, com algumas arvores, mandada fazer

por Joaquim Melitão de Gusmão, quando Chefe

deste Districto; neste sitio está a antiga casa

de residência pertencente ao Estado, mandada
lazer por C. V. Braga, quando Chefe do Dis-

tricto em 1841, com a qual se dispendeu não
pequena somma : hoje está inteiramente aban-
donada e inútil, e quasi por terra; ás 8 e meia

descemos o alto do Foto, cuja passagem, com
a abertura do morro mandada fazer pelo dito

Constantino no mesmo anno, está actualmente

suavisada : na baixa é um pouzo de prelos com
cazebres, e alguma plantação de farinha ; á es-

querda vé-se uma pequena igreja arruinada,

do Senhor Bom Jesus de Catele, que também
se me disse ser dos antigos jesuítas, sendo de-

1 pois melhor informado que era dos extractos
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frades de Santo ÀDtonio: ás 9 e meia desce-

mos o alto de Cabaia, cujo morro, mais alto

qne o do Foto, se acha também aberto em
tempo do referido Constantino , e por isso melho-

rada a sua passagem, c descaíramos sobre a

ponte de Cabaia, braço do rio Bengo; abi al-

moçámos: esta ponte é de muita utilidade, por

isso digna de ser reparada, aliás em breve será

por terra, pois que as columnas ou pilares que
sustentam as duas casinhotas das extremida-

des já apresentam grandes rachas, e talvez ás

chuvas próximas não resistam, e então será

dificultosa a passagem. Levantámos da ponte

á uma hora da tarde, e até á distancia de uma
legoa vimos grande plantação de farinha, com
pequenos intervallos: á uma e meia passámos
pela pequena povoação de «Mabuco», e de-

pois de um quarto pela do «Ganzo» , onde achá-
mos um grande lobo malhado morto em ar-

madilha: ás duas e meia chegámos a «Tanda
Bondo», pequena povoação e pouzo com cuba-

tas ridículas sem plantações: existe uma patru-

lha de empacaceiros, que observámos ter man-
dado fazer uma apanha de pretos a pretexto

de serviço, para estes lhe tributarem alguma
cousa; ás 3 e 1 quarto chegámos a «Camu-
tamba » pouzo com pequenas cubatas sem plan-

tações; aqui se perde de visto ate chegar a

Àmbaca o rio Bengo ou Zenza : este sitio é bas-

tante pantanoso, por ser muito inundado nas

enchentes do rio; aqui jantámos e pernoitá-

mos n'uma mal acabada cubata.

24.

Levantámos cargas ás 5 e meia, e tendo

encontrado a estrada real, depois de alguns

minutos de marcha, encharcada de agua das

ultimas chuvas, tomámos por um atalho cer-

rado do lado direito, por onde não podémos
passar nem a cavallo, nem de tipóia, até to-

marmos de novo aquella estrada; o caminho
é o peior porque passámos, c se o Chefe do
Districlo tivesse visitado ou percorrido alguma
vez a jurisdicçâo do seu commando, sem du-
vida o teria já melhorado, roas em geral sup-

ponho que bem poucos serão os chefes que o

lenham feito: ás 8 horas chegámos á « Quin-
eanga», onde existe uma patrulha de empa-
caceiros e soldados : neste pouzo existe uma cu-

bata do Estado— não ha plantações: almoçá-
mos ás 9, e depois de meia hora seguimos a

nossa marcha: ás 10 e meia chegámos ao pe-

queno pouzo chamado « Camuginha », sem ca-
sas; e ao meio dia a «Quinjongo », riacho cora

pouca agua, que divide este Districto do do
Zenza e Quilengues do Golungo: á uma hora

chegámos a « Tcnda-riaxico », onde existe um
cabo de nomeação do Governo (sob o titulo

de Repartição de Cbocolo c Dangiandamba)

com patrulha de soldados c empacaceiros; ha

ali poucas cubatas, entre cilas uma grande do

Estado, onde reside o cabo, feita em 1841,

quando Chefe do Districlo Antonio Caetano da

Costa, pela qual se paga 300 réis (quem nella

pernoitar), sendo 200 réis para a Fazenda, c

100 réis para o cabo, que neste caso fornece

ao viandante agua c lenha : este sitio é alegre,

c sem plantações; levantámos deste sitio ás

3 horas, e ás 4 chegámos a « Calucala », braço

de rio, cuja corrente cm tempo de chuvas é

veloz, e quasi como a do rio Lucalla, da qual

por isso toma o nome, mas que actualmente

dá passagem a pé enxuto ; este logar serve de

pouzo, apezar de não ter casa ; vimos vestígios

de ponte estragada; aqui jantámos em uma
bonita várzea ao pé do rio, e pernoitámos ao

tempo, por termos acabado de jantar tarde.

Levantámos cargas ás G da madrugada e

chegámos a Calumgucmbo ás 9 c meia, grande

feira e pouzo com cubatas, onde achámos se-

guramente mil almas: existe aqui um cabo de

nomeação do Governo, com patrulha de sol-

dados e empacaceiros: vimos bastante plan-

tação de farinha, feijão e milho, e alguma de

algodão viçoso com mais de 5 palmos de al-

tura; encontrámos ali o destacamento que vi-

nha do Duque de Bragança para a cidade, e

algum gado vaceuro; achámos muitos pretos

ferreiros a trabalhar, vimosvender carne fresca

,

e indagando eu se havia algum imposto, ou
pezos regulares, fui informado, que as mais

das vezes se vende a carne calculada a olho,

e que havia o imposto do vendedor dar ao cabo
uma porção de carne para o seu jantar, por

cslylo antigo, a que chamam <t Prato do Es-

tado » : vendedores da feira também tribu-

tam ao cabo 50 réis, sal ou fazenda; e se a
Fazenda publica fizesse arrematar em praça o

rendimento diário da feira, tirava um interesse

que actualmente percebe o cabo: partimos á

uma e meia da tarde, e um pouco adiante está

um pequeno pouzo denominado=Xavier :=ás
3 e meia chegámos a « Mongolo » onde vimos

grande palmar de denden, e plantação de algo-

dão : este pouzo tombem não tem casas á visto,

passámos a pé inchuto o riacho do mesmo nome

:

ás 4 e 1 quarto chegámos a « Canzelengo » ou
«Muchan», onde achámos uma patrulha de sol-

dados e empacaceiros; também aqui é pouzo
com casas, ainda que poucas, mas sem plan-

tações: ás 5 e meia passámos o riacho «Xixc»

com pouca agua, mas bastante pedregoso ; pouzo

sem casas; aqui Onda a jurisdição do Zenga,

1 e principia a do Golumgo Alto : ás 8 e meia
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chegámos a « Caldlo », grande pouzo com casas

c patrulha, onde enconlram©s aproximada-

mente 500 almas: dormimos mal, e sem jan-

tar, por terem ficado atraz quasi todas as nossas

cargas, em consequência da escuridão da noite,

c termos porfiado muito na marcha, e que na

realidade foi puchadissima; as nossas tipóias

nos serviram de camas. Até chegarmos a este

sitio passámos por 14 bosques, qual o mais

cerrado e medonho; achámos muitos pretos

ferreiros, e muitos carregados de marfim.

26.

Levantámos cargas ás 8 horas da manhã
sem que até ahi tivessem aparecido as nossas

cargas, c chegámos a «Muna » ás 10, pouzo

com patrulha e casas, onde existe um encarre-

gado dc nomeação do Chefe do Districto; não

vimos plantações algumas, á excepção de muita

t bananeira, cujas bananas são as melhores do

Districto, e mamoeiros: ali corre um riacho

do mesmo nome com excellenle agua, no tempo

das chuvas é caudaloso, e a ponte que faci-

litava a passagem está por terra : ás 11 horas

appareceram todas as nossas cargas que se ha-

viam atrazado, e tratámos de almoçar : ás duas

pozemo-nos em marcha, e ás 5 e meia che-

gámos a «Trombeta», onde reside o 2.° Te-

nente de sapadores Maia, na qualidade de cabo,

sem diploma, mas de nomeação do Governo:

este sitio é bastante alegre e povoado: nelle

se achava estabelecida, desde então, a fabrica

de ferro, mas tendo ardido o telheiro em que

trabalhavam os prelos ferreiros, poucos dias

antes da nossa passagem por ali, passaram a

ir trabalhar no «Sange» debaixo das vistas

do Chefe; jantámos com o dito cabo ás 7 da

noute, e dormimos, tendo-nos tratado muito

bem.
27.

Ás 8 da manhã levantámos cargas, depois

de termos almoçado, e ás 10 horas chegámos

a « Caxilio » ; visitámos o capitão da compa-
nhia movei do Districto, Manoel Pereira Bravo,

que ali mora, o qual talvez seja septuagenário,

e bastante cansado ; vimos bastante plantação

de farinha, feijão e milho; o sitio não é bo-

nito, mas muito habitado: pouco adiante está

o pouzo com casas; finalmente, depois de ter-

mos feito os nossos cumprimentos continuá-

mos a nossa marcha e chegámos ao pouzo cha-

mado « NDelle » á meia hora depois do meio

dia
;
aqui apenas ha pequenas cubatas, e al-

guma plantação de farinha, mas muitas ba-

naneiras : á uma e 1 quarto montámos o grande

alto ou outeiro chamado «Corombollo », cuja

passagem está hoje mais suave com a aber-

tura do morro em altura de 3 braças, pouco
mais ou menos, mandada fazer pelo capitão

Agostinho Aurelio (hoje fallecido) quando Chefe
deste Districto, em 1841, mas que o tempo
tem já estragado, a ponto de ter sido preciso

passar por elle a pé em certa altura ou logar,

pois que actualmente a maior parte dos vian-

dantes, se não todos, passam por uma nova
estrada mandada abrir á esquerda do outeiro,

pelo actual Chefe do Districto, o major de exer-

cito Izidro, denomeção Regia ; e depois da uma
e 1 quarto chegámos ao « Sange », hoje « Aldêa

Nova », onde reside o referido Cbefe, e é sem
duvida bem posto o nome, porque segundo fui

j
informado é o bocado de matio, em todos os

Dislrictos e Prezidios, onde as casas dos prin-

cipaes moradores, com pequena excepção, são

roais próximas, vivendo assim em mais har-

monia, e fabricadas em melhor ordem: este

sitio é bastante alegre e povoado: descançá-

raos na casa do meu companheiro de viagem,

I

onde fui hospedado, cm cujo quintal tem uma
bonita borta, pela qual corre um riacho de
que é regada; vimos bastantes plantações de

farinha, feijão, milho, c algum tabaco; ba ali

grande feira, na qual, além de muitas cousas,

se vende diariamente carne fresca; durante

3 dias que ali estive fartei-me do boa c tenra

verdura, que abunda neste sitio, sem duvida

pelo congresso de alguns europeus, ha bi tan-

ta ntes de «Aldeã Nova ». Vimos os libertos da

Fazenda nutridos e bem tratados, muitos dos
quaes vimos trabalhar de pedreiro e carpin-

teiro nas complicadas obras da casa da resi-

dência, que se acha caiada c pintada, mas não
acabada, e o Chefe nos informou que outros

já trabalham de ferreiro e malhadores, mos-
trando-nos ferraduras batidas por elles * em-
pregando-sc os libertos na cultura do arirao

do Chefe. O reconhecimento pede que eu con-
fesse, que em quanto ali estive, não consen-

tiu que comêssemos fora de sua casa, e com
elie estávamos quasi eflcclivamenlc, até as noi-

tes, tratando-nos o melhor possível, c não me-
nos o meu companheiro, que igualmente me
obsequiou quanto estava a seu alcance. No dia

29 appareceram a meu encontro alguns ami-

gos de Ambaca, que foram também tratados,

frequentando o Chefe, por quem foram manda-
dos hospedar.

JULIIO 1.°

Partimos d'Aldéa Nova ás 8 da roanbã, e

ao meio dia chegámos a « Quela », divisão deste

Districto com o de Ambaca, o á meia hora a
«Cabinda», pouzo com casas e patrulha de sol-

dados, sem plantações; aqui almoçámos e ás

duas proseguimos na viagem ; ás 3 horas che-

gámos a «Caloloo, outra vez jurisdicção dê
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— 7—
(iolnn^o Alto, pela anncxação das terras do
SobaQueta, outr ora de Ambaca, áquellc Dis-

tricto, mandada fazer pelo ex-Governador Ge-
ral Possollo, a pedido do Chefe do Golungo
Alto, sem oatro fundamento mais do que a

circunstancia de ter este Sobado um braço de
terra que entra peló Golungo até «Caxiio»,

quando actualmente peior acontece, pois que
pertencendo como está o Sobado de Qucta a este

Districto, mete igualmente um braço, e final-

mente a maior parte das terras pelo Districto

de Ambaca até «Quissembe» distancia talvez

dez vezes maior do que aquella em que pelo Go-
lungo Alto se intranhava quando pertencendo a

Ambaca ; neste sitio ha um pequeno casebre no
fundo ou pouzo) : ás3e 40 minutos chegámos a

• Zangariam ucari n, pouzo com pequenos caze-

bres sem plantações: ás 4 e meia chegámos
a tCamuaxi », por onde corre um riacho do
mesmo nome, junto do qual está o fundo com
casebres, e alguma plantação de farinha; jan-

támos quasi nouto cm casa do morador Pedro
Daniel, onde pernoitámos recebendo bom tra-

tamento.

8.

Levantámos cargas ás 5 e 1 quarto da ma-
drugada, c depois da uma hora de marcha
passámos o riacho «Cuango», junto do qual
ha um pequeno pouzo de prelos; aqui começa
de novo a jurisdicção de Ambaca; colligindo

daqui que sem duvida se hão de dar muitas
reze6 condidos de aulhoridade com prejuízo

do Serviço Publico, pois que não ha nada mais
natural e fácil, que um morador de Ambaca
(orametter qualquer crime e em poucos pas-
sos passar-se para o do Golungo Alto, sem
que o Chefe daquclle Districto lhe possa lan-

çar mão, e vice-versa, a não ser por meio de
precatória, e ofiicialmcnte, o que não acon-
teceria se as terras de Qucta fossem dividi-

das pelo Rio «Calma», porque assim nenhum
dos dois Districtos teria em si terras do ou-
tro, c neste caso ficando o actual Soba perten-
cendo a Golungo Allo, se nomearia outro para
as que ficassem pertencendo a Ambaca: as 7

e 1 quarto chegámos ao pouzo de pretos cha-
mado «Quibcbula», sem casas, e ás 8 e 40
minutos a « Camba » , onde reside o Chefe actual

do Districto Manoel do N. c Oliveira, de no-
meação do Governo, em casas do Capitão da
4.* Companhia movei, Victoriano de Faria, por
não ter o Estado neste Districto casa, para
o que muito concorre a pouca estabilidade

dos Chefes nos commandos, que não contando
com a duração do poder, não tratam de fa-

zer casa, e apenas de ganhar alguma coisa

em quanto não são mudados, as mais vezes

por infundadas representardes deste povo dif-

tícil de governar.— Este sitio c descampado,

mas não dos mais bonitos; cm frente da casa

da residência, além da estrada, está o quar-
tel do Destacamento, e prisão; á direita desta,

um pouco separado, a casa do Escrivão, e nas

immediações da cadea, muitos casebres de pa-
lha, a que chamam «Quilombo», nosquaes per-

manecem os commandantes do serviço da re-

sidência, que são rendidos em lodos os quar-
téis pelo respectivo Soba, e as pessoas que de
longe vem contender uns com outros, e as-

sistir ás audiências nas quartas e sabbados

:

mais abaixo, em distancia de 300 passos da
casa da residência, corre o rio Pamba, de ex-
cedente agua; á direita da residência 100
passos está uma pequena casa em que achei

morando o Capitão Faria, em torno da qual
está a senzalla dos seus muitos escravos; á

j

esquerda da residência mandou o dito Capitão

J

fabricar uma cubata, em igual distancia, de

|

oito quartos, sendo cinco de frente, que se

concluiu já á minha vista, a qual lhe serve

actualmente de moradia; ao largo se avista,

além do rio, a casa e senzalla do Capitão Gas-
par Gonçalves dos Santos, em distancia de
um quarto de viagem, e um pouco mais dis-

tante a senzalla de uma familia sem nome;
em frente da casa da residência estão plan-

tadas diversas arvores fructiferas, arruadas, e
alguns pés de café, tudo em pequena altura

por ora, e no centro destas o pau da ban-
deira, e próximo á porta do lado esquerdo está

o braço que sustenta as balanças em que se

pesa o marfim e céra qne vae do sertão to-

mar ali guia: vi muitas plantações de farinha,

feijão, mendobim, e tabaco, sendo as princi-

pais lavras as do Capitão Faria, dos tres pri-

meiros artigos, posto que fosse informado que
os principaes lavradores do Districto são An-^

tonioCalalcco,e Antonio d'Abreu. O Chefe tem
mensalmente um destacamento de 20 solda-

dos, um Sargento e Cabo, permanecendo IS
ditos com Sargento, tambor e Official no an-
tigo Prczidio, de que adiante fallarci.

Não vi cm Ambaca feira; apenas se ven-»

dem, em um logar chamado « Quihuna », Qui-
tolo (garapa) e algumas vezes carne fresca de
vacca, porco ou carneiro. O archivo deste Dis-

tricto está reduzido a papeis desorganisados,

amarrados em dois inoitetes, dos quacs não
consta por inteiro as correspondências dos últi-

mos Chefes os Tenentes Cardoso, Guimarães,

e Capilão Castro, existindo até os livros de

registo com falta de folhas, principalmente do
que pertence ao tempo do Tenente Cardozo,

porque por morte do Capitão Patrício, que
o foi succeder, durando apenas meia dúzia de

dias, ficou o governo entregue ao Fragoso (Ca-

pitão da 2." Companhia) c ao primo o Tenente
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Manoel Mendes, que inutilizaram tudo quanto

aquelle Chefe havia dito contra este; do es-

tado do archivo o Chefe actual deu parte ao

Governo, mas não teve resposta
;
hoje, porém,

está regularisado, quanto ao tempo deste Chefe,

e os papeis se acham em estante convenien-

temente separados.

No dia 23 de Julho ás 7 horas da manhã
sahi da residência, acompanhado do Chefe, e

alguns amigos; ás 8 passámos o rio aCamuegi»,

cuja agua não é das melhores, com quanto

seja boa; e um pouco adiante mostrou-roe o

Chefe o logar em que pertende assentar a casa

da residência, o qual è na realidade bastante

alegre c bonito, descampado e alto, o que

muito concorrerá para o gozo de saude, ac-

crescendo a circumstancia de ficar ahi mais

central a residência; neste sitio vi os pardiei-

ros da antiga casa da residência, mandada
fazer porJoaquim Germano de Andrade, quando

Chefe deste Districto em 1818, o qual na oc-

casião de ser rendido a vendeu (não sei com
que fundamento) a Gaspar Fragoso dos San-

tos, pae do Capitão Manoel Fragoso dos San-

tos Cardoso, que se inculca senhor dos ditos

pardieiros: ás 8 c meia chegámos á beira do

grande rio « Lucalla », o mais caudaloso, e im-

portante do Districto.—Este rio no tempo de

chuvas toma grande altura, e alaga; e hoje,

apezar de se mu ter informado que estava baixo,

sua profundidade excede a duas braças, c em
certos logares chega a dar váo; sua largura

é grande, e basta dizer que em algumas par-

tes forma ilhotas, algumas das quacs habita-

das por mais de 60 fogos: embarcámo-nos na

canôa do Estado, que já apresenta ruína, e

pela altura que fomos tomar para atracar no

ponto de desembarque d'além, colligi o quanto

se torna difficil c perigosa essa passagem,

quando cheia, porque a sua corrente sem du-

vida é mais precipitada: neste porto vi os ali-

cerces de uma ponte de pedra que Antonio

Garcia Fialho, quando Chefe do Districto, man-
dou fazer; este alicerce está á flor d'agua, e

quando o rio abaixasse de lodo, seria facillimo

o acabamento delia, havendo cal, que sem in-

conveniente poderia ir de Massangano, por

não a ter o Districto, e bem assim seis bons

pedreiros, entendedores de taes obras, como
sejam os sapadores.

Este serviço c tanto mais importante quanto

necessário cm utilidade publica e particular,

por se acharem já vencidas as principaes dif-

liculdades, e a despeza que se fizesse dentro

em pouco seria resarcida pela Fazenda, com
j

pequeno imposto, poilendo íicar dfpois livre

a passagem, ou mesmo minorado, e arreca-

dado sob fiscalisação do Chefe, para acudir-

se a qualquer despeza eventual ; finalmente des-

embarcámos, e depois de uma hora de mar-
cha chegámos ao antigo Presidio, que está

actualmente quasi deserto. A igreja de Nossa

Senhora d'Assumpção está caída desde 1842,
as imagens e paramentos estão arrecadados em
um quarto de uma casa velha do Estado, e

as pratas recolhidas cm cofre (que existe no

quarto darrecadação de diversos pertences de

artilheria, presentemente inutilisados) sob res-

ponsabilidade do respectivo Thesoureiro, o Al-

feres J. da Silva Rego, que na occasião se achava

destacado ali; no mesmo quarto vi também
sete peças da antiga fortaleza, e contíguo a

elle está o quartel do destacamento em casas

lambem do Estado, muito velhas, e ambas se

acham em tal ruina, que o OÍBcial comroan-

dante do destacamento se vô na necessidade

de alugar alguma cubatinha para morar.

A chamada fortaleza não tem o mais pe-

queno visligio disso, e se me não tivessem

mostrado o logar, em que outr ora existiu, cer-

tamente que o não ficaria sabendo: almoçámos
ás 11 horas em casa do Commandante do des-

tacamento, e á uma hora voltámos para a re-

sidência, onde chegámos quasi com a mesma
viagem.

No dia 25 de Julho, pelas 7 horas da ma-
nhã sahi da residência acompanhado do Chefe,

e mais amigos, com destino a S. Joaquim de
Lucamba, a examinar a obra da igreja que
se está reedificando: ás 9 e meia chegámos
a casa e sitio do Escrivão do districto, onde
nos esperava com o almoço : almoçámos e pas-

sámos alem do rio «Canavegi», e depois de
poucos passos chegámos á chamada igreja, da
qual apenas se acham feitas as duas paredes

de fundo, e frente, e acerescentadas as late-

raes com mais Ires palmos de altura, tendo-se

dado começo á obra cm Agosto do anno pró-

ximo passado, e havendo a Commissão admi-
nistrativa das igrejas de S. Joaquim e Assum-
pção feito já não pequena despeza: as ima-

gens acham-se recolhidas em um quarto das

casas do fallecido vigário do Districto, Garcia

Fragoso dos Santos, hoje demolidas; os para-

mentos e jóias não as vi, por se me ter dito

em poder do Thesoureiro respectivo, o mora-
dor Domingos Antonio dos* Santos Alemtejo,

que, segundo informações que coibi, não tem
a precisa estabilidade para garantir a segura

guarda de taes bens, servindo assim este cargo

de tanta importância sem fiança ; depois deste

i

exame tornámos para a casa do Escrivão, e

á uma hora voltámos para a residência, tendo
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porem jantado cm casa do Capitão Gaspar Gon-
çalves dos Santos, que não nos deixou passar,

onde chegámos ás doas c meia. Em ambas
tomos mui nem tratados. Conversámos muito

sobre o estado da obra, c o mencionado Ca-
pitão Gonçalves, Presidente da referida Com-
missão, a cujo cargo ella se acha, defendeu-

se frivolamente da batida qne lhe dei, lan-

rando-lhe em rosto o nenhum zelo que tèem

empregado em uma obra publica, c religiosa;

não deixando de recair responsabilidade ao

Chefe que, apezar de incansável em suas or-

dens a respeito e a bem do serviço, devia obrar

com mais energia para coagir a Commissio a

tratar com mais interesse as obras publicas.

Esta obra não tem á lesta um Director capaz,

e esta circumstancia basta para concorrer muito
para o seu atrazo, o que é diflícil de reme-
diar neste Districlo, onde o amor pátrio, único

incentivo para o bom cidadão se empregar cora

esmero e actividade naquillo que convém para
florescimento do paiz, e acreditar o seu povo,

e muito mais aos encarregados de taes melho-
ramentos, só apparece malignamente.—Nada
finalmente tratam que não lhes dé interesse

próprio e immediato, posto que em tal obra
Dão deixa de haver comedela.

No dia 28 de Julho ás 7 horas sabi da re-

sidência em companhia do Chefe e mais ami-
gos, com desígnio de irmos vêr uma obra ad-
mirável da natureza, a que os naturaes de
Ambaca chamam o «Puri de Careorombolo>;

;

as 8 c meia chegámos ao «Tuique », logar pouco
aplanado, e que tem servido de residência a

alguns Chefes em casa particular ; ahi almo-
çámos em rasa do commerciante Antonio Ro-
drtguesNcve* : ás 3 c meia chegámos á « Tunga »

,

onde mora o Tenente Sanl'Anna, das Compa-
nhias moveis, cm cuja casa pernoitámos, por ter-

mos acabado de jantar tarde, c no dia seguinte
as 7 da manhã seguimos com mais este compa-
nheiro para o « Puri », obra na verdade adraira-

bilissima ; ás 8 e 40 minotos chegámos ao logar

da entrada cm frente de uma grande rocha,

para um subterrâneo, cuja descida é algum
tanto incommoda, por escarpada, e um pouco
íngreme: entrámos, c logo abaixo do lado

direito fica um lago, para o interior d'uraa

immensa abobada, cuja altura na parte mais
elevada rastejará por vinte braças, ou pouco
menos, e n 'outros pela metade; esta abobada
é esbranquiçada dos lados, formando o limo
em altura de braça uma espécie de barra verde,

e apresentando por cima uma variedade de
córcs vivas, que o pintor mais hábil talvez

não igualasse: no centro do fundo está um
a?h«í. do c. i ltr.—parte sào opf.-

grande torrão de pedra dallo abaixo, for-

mando para traz duas entradas; entre muita»

cousas diprias de atlençào está um buraco

.

neste torrão, em forma de capclla, no qual

está uma pequena imagem de pedra, digo, uma
pequena pedra em bruto, que (igura, ou re-

presenta a imagam da Sr.* Sanl Anna, a que

os moradores do Districlo chamam «Nossa Se-

nhora da Pedra preta», que tem a seu lado

alguns papeis de promessas, que algumas pes-

soas por devoção tèem ali hido collocar, c bem
assim dois vidrinhos de azeite e vinho, cau-

sando este não pequena admiração áquella

gente pela impossibilidade de ser hoje desta-

pado, o que eHes attribuem a supersticiosos

motivos: passámos para o interior, e depois

de alguns passos sobre grandes lages, perde-

mos quasi a claridade do dia ; accendemos qua-
tro vellas que de propósito levávamos, e de-

pois de nos termos entranhado mais, a luz

que cilas offereciam já não era bastante para

nos aclarar a passagem; fazendo-nos retro-

ceder a escuridade, o rumor de um riacho

que se sente correr, e sobre tudo o receio de

alguma fera que dentro estivesse acoitada,

posto que estivéssemos perto de cem pessoas.

—Alguns dos nossos escravos mais afoitos,

e que sabiam da communicação para outra

abobada com saída para fora, a que chamam
porta do quintal, aprovei la ram-se da nossa

retirada, c sem nosso consenso, seguiram in-

teriormente com fogachos de capim, em quanto
nós buscávamos por fora esta segunda entrada

;

c quando por ella entravamos, depois de dez

minutos de marcha sobre a rocha, os encon-

trámos quasi a saírem, trazendo as pernas

molhadas até pouco abaixo dos joelhos, da

passagem do riacho de que já fallei : estes nada
mais nos disseram que tinham passado por

immensas lages, c depois por um riacho, e

que apezar dos fogachos havia muita escuri-

dão. Esta abobada, quasi circular, apenas terá

duas braças de altura, sendo n 'outras partes

muito mais alta, mas nunca ou cm nenhuma
tanlo como naquella : a largura desta é grande,

c daquella apenas será de 3 ou 4 braças: se-

guimos até certa altura, e logo que demos
com o riacho em frente, parámos, tratando a

cada passo de admirar todos nós esta prodi-

giosa obra da natureza, digna de uma seria

anah se de pessoa entendida : esta abobada em
diversas partes está continuadamente a filtar

ou a distillar agua, que com o frio local se gela , e

representa diversas exquisiticcs. Depois de bem
satisfeitos de nossas observações ou antes ad-

mirações, retirámo-nos para a rasa do Tenente

Sant'Anna, onde almoçámos: á uma hora se-

guimos para o «Tuiquc», onde jantámos, e ás

6 recolhemo-nos á residência. Muitos dos ha-

serie i.

—
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bitantes dAmbaca desconhecem esta obra, c

talvez mesmo todos os Chefes que Ambaca tem

tido; e a não ser a instancias minhas, insti-

gado da maior curiosidade, pela noticia que
o actual Chefe mc havia dado transmitlida pelo

europeu José Maria da Costa, ali casado, e

estabelecido, que também nos acompanhou,
todos quantos foram ao ' Purin continuariam

na ignorância de tão admirável obra da na-

tureza.

! btam: os mesmos officiaes não souberam des-

envolver-se cm cousa alguma, exceptuando-se

I o Alferes João Pedro Fragoso, que da tatica

E militar entende algum Unto, por o ter sido

do batalhão de voluntários caçadores da Rai-

I
nha, onde teve bom instructor, sem o qual será

o mesmo que não existirem estas companhms.

DA GUABXIÇAO DC AMBACA.

A guarnição de Ambaca, compõe-sc de 4

companhias moveis, ou como ja disse, guerri-

lheiros, por lhes faltar a uniformidade c apa-

rência, c sobre tudo a disciplina militar, o

que é commum em os soldados dos mais Pre-

zidios c Districtos, c com pequena differença

nos das companhias pagas ou de linha. A cada

companhia, em sua criação, foram dadas 74

baionetas; mas hoje seu numero se acha al-

terado para mais, em consequência de que os

pretos ambaquences, para fugirem do serviço

do carreto sob titulo de brancos*, se vão alis-

tar soldados em casa dos commandantes das

companhias, a troco de dadivas que estes re-

cebem; (içando assim isentos do serviço mi-

litar os olhos dos moradores estabelecidos que
estão no caso disso

;
para esta mesma isenção

lambem se tributa, e isto deu motivo a que

o actual Chefe, chamasse asi os pés de lis-

tas : seu armamento total não excede a 80 ar-

mas arruinadissimas e incapazes de serviço:

(orreiame não tem; e se o Governo nâo der

mais attençâo a esta classe de servidores do

Estado, será cada vez mais irrisória a soa exis-

tência e de nenhuma utilidade. Na mostra do
1.' de Agosto, apresentaram-sc todos desar-

mados c no maior desarranjo possível: neste

mesmo estado destacou a força do costume,

trazendo alguns jaquetas cm logar de fardetas,

e bonés com listas incompetentes: os respe-

ctivos officiaes também se apresentaram des-

armados, c alguns com uniformes também in-

competentes; adegando em seu favor a falta

de aviso oíficial para a mudança dos vivos c

« anhões das fardetas, segundo o ultimo plano
de uniformes mandado publicar em Loanda.
Possuído eu do desejo de os exercitar um pouco,
»• cora permissão do Chefe, os metti em forma,

porém, todos os meus esforços foram balda-

dos, e creio que me não engano em affirmar

que exercício é cousa de que muitos nem tecra

ouvido fallar, por quanto nem marchar sa-

* (h preto* do interior em n«aiaJ<> de çapato* querem
wr roiurideredo* como Itrann»». Sí.i «-«nherido* p«.r ÍV
wnndplle*.

Achei neste Districto uma porção de homens,

chamados Meirinhos, Alcaides c Porteiros: o

seu numero e excessivo, e a sua nomeação, por

errónea c antiga pratica, unicamente dos Es-

crivães. A extineção de taes funceionarios foi

uma das melhores medidas que o Chefe poz

em pratica, era resultado de ordens do Go-

vernador Geral da Província; pois que esta

classe de em pregados não era maisqueum bando
de corregedores, que imbuídos com as idéas

de brancura, se empenham c tributam (como

os soldados) para serem nomeados Meirinhos,

etc, tornando-se depois stifaguexngas nas di-

ligencias diárias que fazem a grande distan-

cia, muitas vezes de 4 e mais dias de viagem

;

hoje, porém, é muito natural que o seu nu-

mero se limitte e so se altere quando de todo

o exija o serviço publico, porque a sua no-

meação d ora em diante fica privativa do Chefe.

DOS SOBAS % F. O MODO POR QCK SB TIRAM
CARREGADORES EM SCAS TEMBAS.

O numero dos sobas de Ambaca é extraor-

dinário, mas 4 ou 5 são os que verdadeira-

mente podem ter tal nome; os prinripaes ?ào

:

«NGonga a Muisa»— 'Caculo Cacabaça>

—

«NDala Ceia»— «Pari a mutenga »— e «Cas-

soha Cagingi»;— todos os outros são pouco

importantes, e muitos dcllcs são Sobetas de

meia dúzia du fogos, que mais conveniente

seria extingui-los, e annexa-!os aos Sobas mais

próximos, e de muitos pequenos tornar pou-

cos, mas grandes.— Os Sobas dão annualmcnte

duas vezes carregadores, conforme a sua popu-

lação (que alem do dizimo real, também pagam
outro aos respectivos Sobas) e não attendem a

extraordinários pedidos, pois que mesmo o nu-

mero de carregadores que são obrigados a dar.

para o completarem torna-se necessário longo

tempo, e algumas vezes ameaças, e prisões

dos ditos Sobas. O processo é o seguinte:—

* Prqueno |»nl«*n1.i<N». »-nli<.r d<s teria*. « Chrfr i!a
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Logo que o Chefe recebe ordem para dar car-

regadores, passa portaria a um encarregado

para os ir tirar deste ou daquelle Soba—ape-

nas chega quer logo que o Soba lhe « passule »
,

iMo é, que lhe dê viveres para seu sustento,

ao que immediatamente se satisfaz, porque
todo aquelle povo está convencido de que é

por obrigação; c se o Soba é dos miseráveis,

desampara u casa, e foge para o matto, onde
se conserva, até que aquelle delapidador se

retire, gemendo neste caso os respectivos raa-

cotas* : depois de 3 dins, mais ou menos, passa

o Soba ou os inacota* a ordenar aos patrões

a apresentação dos carregadores, que sempre
se effeitua por meio de violência, e amarra-
ções, e nunca sem faltas, porque em quanto

apparece quem se quer resgatar por dadivas,

o numero pedido não se preenche, vindo en-
tão pela maior parte camundelles que se não
sujeitam ao carreto, nem mesmo ás leis dos

Sobas, e que sendo forçados a descalçar os

chtnellos, para serem dados como carregado-

res, fogem logo que podem, ou desamparando
a carga ou levando-a.—Os Sobas de Dongos
são os que têem mais camundelles, e por isso

mui poucos carregadores dão, e quando o en-

carregado lhes apparece pedindo-os, alguns ha

que lhe apresentam qualquer dadiva, c in-

strumento cortante, dando-lhe a escolha, e o

encarregado já se vê que abraça o que menos
fere. Os Sobas do Lombe são rebeldes em todo

o sentido do serviço, e apenas se sujeitam ao

pagamento do dizimo.—Este serviço de tirar

carregadores é appeteeido por muitos mora-
dores de Ámbaca, porque tiram dcllc interes-

ses, como fica dito, e o peior c que o Chefe,

vendo-se na necessidade de nomear a alguém,

as mais das vezes o deixam compromettido com
as extorsões que fazem, as quaes logo que che-

gam ao conhecimento do Chefe, este procede

em harmonia com o Soba ; fazendo retirar o

encarregado, que depois é correccionalmente

castigado, e substituído por outro com quem
se não melhora, porque tal gente taes costu-

mes. Ás vezes se dão também dcsaUcnções ou

rebeldia* da parte dos Sobas ; neste caso é cha-

mado e castigado com dias de prisão, segundo
a gravidade do crime, quando elle se apre-

senta, porque outros ha que o não fazem por

insolentes, e o Chefe não tem força capaz para

os fazer conter nestas continuas e diárias des-

obediências.

O numero de carregadores que se pede nunca
se dá de uma so vez, c sem delongas, como
uca dito, porque se julgam isentos de tal ser-

viço os parentes dos mais abastados morado-

* Fidalgos qur formara a Cíirte do» Soba*. » que drt-

1 —
res, ainda em o mais remoto gruo, os dos sol-

dados e meirinhos, os agregados ás senzalas

dos grandes, que os protegem, os devedores

de negociantes desta Praça, c finalmente a

parentaJha de qualquer antigo empacaceiro.

cujo titule ou serviço julgam dever herdar, e

todos estes motivos são os que dificultam o

rápido cumprimento de ordens superiores, e

que torna este género de serviço mais pezado:

c a não serem estes o Chefe não hesitaria de

dar ura só carregador que se lhe ordenasse,

porque daht utiliza a gratificação que sempre

os feirantes de moto próprio dão, e sobre tudo

o galardão de agradar ao Governo com a exe-

cução de suas ordens. O Chefe muitas vezes

quer leva-los pacificamente, para evitar vio-

lências, que dão motivos a falsas aceusações,

e prejuízos imaginários com que aquelle ca-

lumnioso povo repetidas vezes incommoda o

Governo. Faltar deste objecto seria escrever e

não acabar.

DOU CMOS E COSTUMES AMHAQUENCEN.

Os usos e costumes desta gente são difficeis

de descrever, maximè quando a minha estada

ali apenas foi de 30 dias, tendo estado alguns

doente, e outros em restabelecimento, e por

isso impossibilitado de sair da residência para

longe; todavia, segundo as melhores informa-

ções, o mais notável entre clles é a maneira

por que fazem os seus casamentos, enterramen-

tos, e óbitos. Nos casamentos observa-se o se-

guinte:—Depois de um explendido jantar,

quando elle dá para isso, o noivo é quasi vio-

lentado a recolher-se com a noiva ao quarto

preparado, onde com antecipação se põe ao

pé da cabeceira da cama uma arma carregada .

depois de duas horas, mais ou menos, os pa-

rentes da noiva impacientes por saber se ella

foi ou não achada intacta, e se o noivo é ou

não varão perfeito, batem fortemente á porta

com immensa gritaria, sem duvida ajudada pelo

Baccho, que em taes occasiões sempre se gasta

(ou caxaça) até que o noivo dô signal de si,

e da honradez de sua mulher, disparando um
tiro por uma janelia, com a arma de que ja

fallci, ao qual correspondem todos com ap-

plausos e repetidos tiros, ficando depois os

noivos traoquillos o resto da noite, em quanto

os parentes e amigos folgam contentes e sa-

tisfeitos. Se o noivo uão dá o tiro, provado

fica que o matrimonio não está consumado ou

que em alguns dellcs ha falta ; neste caso fi-

cam tristíssimos, c tratam logo de indagar de

onde ella provém. Se o homem aceusa a mu-
lher de falta de honradez, o sogro ou outros

parentes tratam, por meio de dadivas de re-
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solve-lo a qui' uãn taça o raso mais publico

por meio de separarão, ao que quasi sempre
se annue; mas se peio contrario ella aceusa

o homem de impotenle, o casamento é imme-
diatamente desmanchado, e fica o homem por

este facto mal visto e aborrecido.—O mesmo
observam os não casados, servi ndo-se de uma
garrafa cheia de agua-ardente para provar a

honradez da amasia, e meia para o contrario.

—Outros ha casados, que tem o estado de ca-

sado como nada, porque sendo-o, téem em
casa (por grandeza) além dc pessoas livres (por

amasias) um sem numero de niucambas, cm
quartos preparados no fundo de seus grandes

quintaes, onde não entra um só escravo (ho-

mem) em que supponham já malícia : as res-

pectivas mulheres são mudas espectadoras. •

Nosenterramcnlosc óbitossegucmoseguinle:

declarada a moléstiaemqualquer preto ou preta,

e logo mudado da casa do amasio ou amasia
para a de seus parentes, para ser tratado, c

acontecendo fallecer é então carregado para a

própria habitação, a fim de se tratar do enter-

ramento, antes do qual procede-se a muitas

nigromancias, fazendo até deitar o morto com
a amasia, ou vice-versa, para terem copula;

depois d'islo feito corta-se ao morto algum Ca-

bello, e as unhas, e metendo-as com diver-

sos milongos em um pequeno embrulho, são

levados a enterrar em logares privativos a que
chamam «Quindos», levantando sobre a se-

pultura um tumulo, onde assentam diversas

quinquilharias, como figuras de barro, pratos,

tigellas, garrafas, etc, o qual é abrigado por
uma casinhota que se faz de pé para a mão,
a que dão o nome de «Quindumbila ». Este
logar é diariamente varrido por pessoa de fa-

mília, ou escravo reservado, e de tempos em
tempos lançam sobre o dito tumulo algumas
bebidas, e manjares em signal de commemo-
ração: depois de todo este processo são am-
bos levados em tipóias diferentes para a casa
do sogro, a que elles chamam «Sogaragem»;
ahi fica o que sobrevive, e levam então a en-
terrar o cadáver no cemitério mais próximo
(por haver muitos) ; concluído o enterramento,
aquelle é levado ás costas de pessoa do mesmo
sexo á borda do 1." rio, que encontram, onde
é lançado para ser lavado, ao que elles cha-
mam tirar o «Usse», e sendo depois recon-
duzido para a sua casa fica encerrado por oito

dias, privado de comer cosido, dc lavar o rosto,

e até mesmo de falia r a pessoa de diferente
sexo; também fica privado de ter claridade
no quarto: nestes dias de óbito se matam mui-
tas criações para sustento dos hospedes, que
também presenteara ao individuo de nojo, para
roais continuação e sustentação dos grandes ba-
toques, constiluindo-se assim sueressivos ban-

I quek-s, cm quanto duram os meios, uosquae>

nada mais realça que completo prazer, e sa-

tisfação. Muitos ha que não lendo meios para

fazer brilhante o óbito, lançam mão de algum

parente, e o vão hypothecar por dinheiro ou

fazenda, a quem dão o nome de «Gunget.
Depois de oito dias é que se varre o quarto,

i podendo enlão ter claridade, e comer quente,

e convocando-se enlão lodos os parentes fa-

zem sentar o lilho mais velho, quando os tenha,

em uma benza (pequeno assento quadrado,

feito de bordão), põe-se-lhe á cabeça uma ca-

ginga (espécie de solideo feito de palha de

palmeira desfiada), e se lhe pede a apresen-

tação de todos os papeis do defunto, para ve-

rem se ha liberdade a fazer valer, quando não

possam annulla-las, e finalmente apresentando

todos os bensque houver ; o tio do «Cabingano e

(entre nós o primeiro herdeiro) tudo leva, por

ser este entre elles o considerado legitimo her-

deiro (sendo irmão materno), e o desgraçado

filho fica sem nada, principalmente sendo me-
nor, e que não tenha podido subtrahir alguma

cousa.—O viuvo ou viuva conserva-se por

um anno guardando castidade, e só depois

deste tempo se pode unir a outra pessoa quando

o fallecido não tenha deixado parente em gráo

mais chegado, com quem neste caso deve aman-
cebar-se: para se declarar o desembaraço do

viuvo ou viuva convoca-se de novo a paren-

talha, mala-se então um cabrito, e uma ga-

linha, que cozinham com certas mindraculas

para lodos comerem; e se aquelle não prova

da lai coinezana, o aceusam de incastidade,

fazendo-lhe recair criminalidade, de que fa-

cilmente são convencidos, expiando-a depois

com dadivas por elles arbitradas, e conven-

cionadas.

Os da classe mais elevada passam pela maior

parte destas cousas muito em segredo.

As mulheres de Ambaca logo que parem são

levadas a um rio para serem lavadas, ou em
gamelas em casa, segundo a posição delias,

sem que disso lhes resulte o menor mal.

DAS OPANDAS OU ADULTÉRIOS.

Quando qualquer preto desconfia da fideli-

dade de sua amasia, ou mesmo não descon-

fiando pertende com ella ganhar alguma coisa,

força-a por meio de pancadas, a dizer que
tem commettido opanda com este, ou com
aquelle, e se o não faz é victima de seus fu-

rores; naquelle caso o amasio manda chamar
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Jogo um dos parentes delia, que de ordinário

é o lio, e fazendo-lhe patente a declaração, o

encarrega da cobrança da expiação do crime,

arbitrada era enormes quantias ; o sogeito que

o nio tem commettido, mas, a quem é attri-

buido o crime, se recusa pagar, é citado para

a presença do Chefe, e quando mesmo assim

não é por testemunhas convencido, se resolve

depois a pagar dentro em pouco tempo, por

temer os feitiços, de que se servem muito a

miúdo. Com esta accusarção de infidelidades

nem por isso o accusador se separa da accu-

sada, porque deste procedimento lança mão
muitas vezes, attribuindo opandas ora a ura,

ora a outro. Se a preta ajudada por seus pa-
rentes se resolve a separar-se de tal monstro

oq flagello, este faz logo conta aos dispêndios

qoe tem feito desde os seus primeiros amores,

e ella oo seus parentes, resignados a não que-

rer que continue a viver em companhia de
sirailbante homem, pagam toda a despeza, le-

vando-se então em conta alguns oferecimen-

tos que delia lenha recebido, ou de sua fa-

mília, fonnaodo-se assim uma conta corrente.

—O mesmo ajustamento de contas se faz quando
uma mulher lembada por qualquer preto, isto

é, buscada da casa de seus paes, a troco de
dinheiro adiantado, é achada por este imper-

feita: ou estando unidos por um, ou quando
muito dois annos, não tenham tido filhos; e
neste caso são obrigados a separar-se dando-

se a mulher a outro, porque suppõem que o

defeito sempre está no homem, a quem dão
i-nláo o nome de «MBaco ou Xole.»

DO DISTBICTO DE AMBACA EM GERAL,
SEUS HABITANTES E MANEIRA

DE VIVER.

O Districto de Ambaca é abundante de gado
ovelbum, cabrum, e especialmente do vaccum,
de que os naturaes só se ulilisam no trafico,

e nos casos de que já tratei, aproveitando os

touros para montar, furando-lhesasventas, por
onde fazem passar uma corda, como rédeas

í*ara governo, chamando-lhes « Rois-Caval-

los. »

Este Districto é menos montanhoso que o

de Golungo Alto, mas é roais cortado de rios,

e os principaes são=o Lucalla=que é o

maior e mais caudalosos o Cariombea= o

Quiongua do Hari=o Qoiongua do Piri=o
Lutette=e o Lucorae. Está dividido. em sete

canados, que são= Piri= Luca Ila=Ha ri

=

Zenza d'aquem=Zenza d'além=Zamba=se
Lombe. Tem immensas arvores resinosas, e

varias qualidades de ochre, coroo seja amarella

,

có> de rosa. azul claro, e verde, de que al-

guns se servem para pintar casas. Suas co-

midas, á excepção dos da primeira classe, são

bervas, ou folhas de mandioca, feijão, gafanho-
tos, ele., porque os seus viveres não lhes ser-

vem de nada mais que para acudir a suas pre-
cisões, como já expliquei. O sen vestuário é
cm alguns calças, jaquetas, e chinelos, e as

mulheres não passam de uma tanga tecida

de algodão amarrada á cintura, trazendo o
cabello cortado atraz da cabeça, e crescido na
frente, penteado e azeitado (a que chamam
o Quindumba. »)—As suas habitações são mui
distantes umas das outras, em rasão da pouca
união que entre elles se dá, ao passo que pela

maior parte são aparentados em gráo mais ou
menos remoto, ou por afinidade. Às casas dos

principaes moradores são de pau a pique, e
algumas rodeadas de parede de adobe, cobertas

de palha, e esbranquiçadas com uma espécie

de pedra calcarea, chamada « Pemba » dissol-

vida e cozida em agua, ajuntando-se-lhe azeite,

ou sem elle, dissolvida simplesmente em agua
fria, mas neste caso não liga tanto; e dos mais

pobres são pequenas macacas todas de palha,

que não parecem casas, as quaes com facili-

dade se mudam.
O povo de Ambaca é talvez o mais civili-

zado do dos nossos Districtos e Presídios, pois é
raro o preto ambaquista que não saiba lér e
escrever, ainda que mal, ou pelo menos as-

signar o seu nome; geralmente são portngue-
zões, e amantes dos termos empolados e pouco
communs, nas suas extensas escriptas.

Logo que cheguei a este Districto fui visi-

tado por muitas pessoas, e por algumas obse-

quiado, e retribuindo depois as visitas áquel-

les por quem tive maiores sympathias, em
distancia de mais de legoa, observei que mesmo
as estradas centraes do Districto estavam lim-

pas, merecendo louvores o Chefe actual neste

ramo de serviço de tanta utilidade publica e
particular, posto que pareça exageração mi-
nha por ser elle meu pae.

Tudo quanto tenho dito acerca dos usos e

costumes desta gente, extende-sc aos mora-
dores de Golungo Alto, por ter sido em ou-
tro tempo uma só família ; e seis dias que es-

tive neste Districto de Golungo me conven-
ceram disto, por algumas informações que co-

lhi.—A marcha de tirar carregadores é a
mesma.

No dia 3 de Agosto parti de Ambaca acom-
panhado de alguns amigos e do Chefe, depois

do almoço em casa do Capitão Yictorianode Fa-

ria, e fomos dormir na Banza* do Soba NDalla

* Povoado importante na qual retitte o Soba*.
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Seia, que demarca cora Golaogo Alto, abi

jantámos, e no dia seguinte, depois de ter-

mos almoçado, me despedi do Chefe, que voltou

para a residência, e eu segui com alguns ami-

gos— pela dificuldade com que este Soba nos

suppriu dois carregadores para substituir ou-

tros que se deram por doentes, mais me con-

venci do que havia observado, e se me havia

dito, acerca de carregadores.

Partindo da Banza (que é mui ridícula) c

consta de pequenas cubatas em numero limi-

tadíssimo, ãs 8 horas da manhã, tendo ali

chegado ás 4 e meia da tarde antecedente,

não pude observar nada, mas fui ali infor-

mado que nas terras destes Sobas ha bastan-

tes plantações de tabaco, farinha, mendobira,

feijão c milho, queixando-se-me o Soba que

soffréra neste anno grande prejuiso pelo es-

trago feito pelos gafanhotos: ás 3 da tarde

chegámos a casa da viuva deiosé Ramos Bar-

reto , e pondo-nos em marcha ás 4 chegámos
ã Aldéa Nova pouco depois das 5; aqui fomos

recebidos e tratados pelo Chefe como anterior-

mente; nos poucos dias que aqui estive nada

mais observei que a fonte de Capopa, digna

de melhor tratamento, d onde vinha agua para

o General Possolo, e a banza do Soba Bango,

singular entre os mais Sobas em todo o seu

tratamento, dignidade, e fórma de governo

— a sua casa é grande, e maior que a de

alguns Chefes, que tenho visto; em circulo

da banza tem, segundo fui informado pelo

Chefe, 780 fogos, e na verdade é bem de

acreditar, porque se vêem mui grande numero
de pequenas cubatas, e todos lhe rendem cega

obediência. Este Soba é casado, c traz a mu-
lher de vestido, e bem trajada. Elie tem tanta

força phizica, e moral sobre os seus subordina-

dos, que á excepção do DcmboCaboco de Cam-
bambe, é o único que apresenta carregado-

res, sem que seja preciso mandar-lhe encar-

regado para os tirar por meio de amarrações,

porque não admitte em suas terras Camun-
delles, e este Districto apenas tem uma famí-

lia nobre que é a dos Bravos. Todos os mais

são reconhecidos como negros, e como taes

sujeitos ao carreto; em quanto que cm Am-
baca é o contrario, sendo as principaes famí-

lias as dos Fragosos, Mendes, e Regelles.

—

Achei lançados os alicerces ao tilheiro dos fer-

reiros. Do archivo deste Districto nada posso

informar com verdade.

7.

da tarde, fui jantar a Trombeta, onde cheguei

ás 6 e meia, e ahi pernoitei.—As estrada» de

Golungo Alto apenas se acham limpas na juris-

dicção do Trombeta.

8.

Levantei de Trombeta ás 11 do dia, c fui

chegar a Calolo ás 5 e meia; ahi jantei e dor-

mi.—Em Mnria achei já madeira cortada para

a ponte.

9.

Levantei de Calolo ás b e meia da manha,
almocei cm Muchau, onde cheguei ás 10, e

partindo á nma hora fui jantar a Calunguembo,

onde cheguei ás 4 e meia; ahi dormi, por não

haver proximamente pouzo com casas.

10.

Levantei de Calumguembo ás 5 da madru-
gada, fui almoçar ás 8 e meia a Calucalla,

onde achei já madeira cortada para a reedi-

ficação da ponte, e cheguei á residência do

Chefe do Zenza ás 3 e meia;—nodiaseguini*-

pela manhã me foi mostrar uma porção de

madeiras de Silveira e espinho, cortadas e con-

servadas cm cercado no Rio Zenza. A casa

da residência está em bom estado, e situada

em frente de uma rua de bananeiras, aoaoa-
zes e coves, que vai até o porto, á esquerda

uma boa e larga estrada (hoje pouco tratada),

mandada fazer pelo tenente Feltro, quando
Çhefe do Districto, até á divisão do Icollo.

em distancia de duas léguas; e á direita ou-

tra que não acabou por ter sido mudado logo

do commando. Vi muitas plantações de fari-

nha, e bastantes larangeiras c coqueiro;. A*
estradas deste Districto estão qnasi limpas to-

das, com pequenos intervallos, que brevemente

desaparecerão.—Vi o archivo deste districto.

e acbei-o em bom arranjo e ordem, pois o*

papeis existem em estantes competentemente

separadas, e com rótulos: o Chefe creou mui-
tos registos que não havia.

12.

Parti do Zenza ás 9 horas da manhã, de-

pois de ter almoçado; ás 11 descancei em Qui-
ca nga, e levantando cargas á uma hora da tarde

fui a muito puxar ao Foto, onde cheguei ás

7 e meia com bastante escuridade; ahi dormi
sem jantar, por se terem atrazado as minhas
cargas.

13.

Puz-me em marcha ás 5 da madrugada e

Parti do Sange ou Aldeã Nova, ás duas horas ás C c meia cheguei ao « Prata onde des-
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rancei e almocei, c dirigindo-me depois a casa

i

do Chefe com elle passámos o dia e muitas ou-

ira-s pessoas, retirando-se algumas á noule.

Doarchivo deste Districto nio posso dizer nada
nrai conhecimento. As estradas do Icollo es-

'ào todas limpas.—Do actual Chefe recebi mui
hom tratamento.

14.

Levantei cargas ás 6 da madrugada, acom-
panhado por alguns antigos até á Funda, onde
ilrooçámos ás 9, em companhia do 2.* Te-
nente Simplício, nomeado Chefe dos Dembos,
(jne ali encontrámos. Cheguei a Quifangondo
!q>oÍ3 de uma hora, c depois, tendo apenas
kttançado um pouco, segui para a Barra do
ilengo. onde cheguei ás 2 c meia. Não pude
íallar ao Chefe, porque o sen estado de saúde
« não permiltia , c continuando na marcha as

S e meia entrei na cidade por ler descançado

j

cm alguns pontos. As estradas deste Districto

estão famosas, achando-se feitas duas novas

mais curtas que o antigo trilho, por serem em
linha recta— uma delias é da Barra a Qui-

fangondo, e outra deste sitio á Funda. O ar-

chivo deste Districto tem por mim sido visto

mais de uma vez; e com quanto o não tenha

nunca examinado, devo comtudo crer que es-

teja em ordem, porque em estante competente

existem papeis separados.

Tudo quanto digo a respeito dás estradas

da Barra do Bengo— Icollo—Zenza—*e Go-
lungo Alto; é só relativo á estrada real, por-

que as mais são tapadas, e cerradas de capim
com mui estreito trilho.

Wanori Alves de Castro Francina.

NOTICIAS RECENTES.

ti Mim;

Recebera m-se recentemente noticias de Ti-

mor e Solor. datadas de 4 de Novembro de
IK53. Esta Possessão Portugueza continuava
a gozar de socego. e o seu Governador pro-

*egdia n'alguns melhoramentos encetados, e

intentava outros, taes como a rcedificaçâo da

tyreja de Dilli, e o encanamento de agua até

a praia, para facilitar aos navios o fazerem
aguada.

Naquclle paiz. cujo solo e de grande ferti-

lidade, começavam a fazer-se algumas novas
plantações de café nas proximidades de Dilli.

0 cacau, o tabaco, o trigo e milho, assim
• orno o algodão e a cana do assurar dão-se
alli perfeitamente.

Os géneros de cominercio que se encontram
fm Dilli mais promptamenle, são: a cêra e o

sândalo, algum cafe c algodão, trigo e milho.

Os direitos que se pagam em Timor são:

}'<ir entrada 0 por cento, e por saida .*> por

•ento.

AVtiOI.A.

As noticias recebidas de Mossatuedes, da-
'adas de Outubro, são muito satisfatórias. As
«ipiosas chuvas ijue tinham caido na esta-

lão própria tinham dado muita vida ás plan-
tações, e animaram muito os colonos, que es-

tavam cheios de grandes esperanças do re-

sultado dos seus trabalhos agricolas.

0 colono Bernardino de Figueiredo, homem

activo c intelligenle, tinha prompto o seu en-

genho de moer a cana de assucar; e houvera

já dado principio aos trabalhos no dia IS do
sobredito mez, se não estivesse esperando pela

resposta do Governador Geral da Provincia e

do Prelado da Diocese ao convite que lhes fi-

zera; áquellc para lançar a primeira cana na

moenda; e ao segundo para benzer o enge-
nho, conforme parece ser pratica em taes obje-

ctos. O engenho, segundo as informações re-

cebidas, estava muito bem montado.
*

Alguns colonos que haviam desamparado
Mossamedes, para irem para Benguclla, já ti-

nham voltado; e esperavam-se quasi todos.

O colono, que ja nomeámos, Bernardino de

Figueiredo, tinha também uma sofrível plan-

tação de algodão; e outros, animados pelo

seu exemplo, e pelos bons resultados do en-
saio da cana de assucar, igualmente se em-
pregavam na cultura da cana, do algodão e

da mandioca, principal alimento da povoação.

No Bumbo, sitio para o interior, a algu-
' mas léguas de Mossamedes, ia prosperando a

! cultura da cana e da mandioca. O colono José

Leite de Albuquerque era o que alli mais se

distinguia pelos seus trabalhos agricolas. Ou-
tros colonos seguiam o seu exemplo, empre-

gando-se activamente na cultura dos férteis

terrenos que têem á sua disposição, e de que

tanto proveito podem tirar.

Constava que alguns colonos tinham cha-

mado para ali as suas famílias e parentes.
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Damos neste numero um Planispherio, em que particularmente se vé indicada a situação

dos diversos territórios dn Monarchia Portugueza. Muitas vetes havemos de dar mappas

particulares das Regiões» Províncias, Districtos e Ilhas, de que quixermos dar especial no-

ticia: pareceu, porém, acertado darmos um raappn geral, em que, em um só lanço de

vista, se podessem abranger todas as regiões e estabelecimentos porluguezes; em que se

podesse comparar a sua situação; e ao qual se podessem referir quaesquer raoppas particu-

lares.

Estamos certos que nada haverá tio próprio, como a vista de um tal mappa, para fazer

apreciar,o valor das nossas Possessões.
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DO MELRO ULTRAMARINO.

PARTE MO OI F1CIAL.

WP0R1AÇAO DADA AO CONSELHO ULTBAMARKO Não era da Costa da Mina e Golfo de Be-

nim d onde os hespanboes proviam de escra-

|

vos as suas possessões das Antilhas, era sim
1 de Galinhas, dos Calabares, e dos portos do

j

Sul do Equador, como Loango, Cabinda, e

• Zaire; mas em 1822 começaram também a

esquipar seus navios para o Golfo de Benim,
enho a honra de aceusar a recepçSo do e em 1826 já tinham ali grande numero de

de V. Ex.' de 14 do mez passado, de- navios, o carregamento dos quaes reduzia-se

ESTADO DO ESTABELECIMENTO DE AJUDA
E O COMMERCIO DAQUEIXA COSTA

PELO SR. JACI.VTO PEREIRA CARNEIRO.

m III.- e Ex.- Sr.

a dinheiro em ouro c prata, e a algumas mer-

cadorias de ncnhumaextracçãon'aquella Costa,

faltando-lhes os principaes géneros, que eram
a aguardente (cachaça) e o tabaco de fumo
em rolos de duas arrobas, encapados em couro.

Os navios brasileiros, amestrados no commer-

ciodaquclla Costa, levavam boas carregações,

pelo que os hespanhoes não podiam concor-

rer com elles na compra de escravos. Em taes

circumstancias a avidez do ganho fez com que
os feitores brasileiros comprassem os carre-

gamentos aos hespanhoes por certo numero
de escravos, e a um tempo dado, servi ndo-se

baixo no N.° 241 do L.° 1.° da 2.
4
Reparti-

ção, no qual V. Ex.
1
exige de mim algumas

informações acerca do commercio do nosso

estabelecimento de S. João Baptista de Ajuda,
a cuja exigência vou satisfazer como melhor
puder, e souber.

Este estabelecimento, que no tempo do res-

gate de escravos na costa da Mina era de
summa importância para o commercio portu-
piiez, deixou de lhe ser proveitoso depois da
reparação do Reino do Brasil; porque outro

qualquer negocio que nâo fosse o trafico de
escravatura era feito em pequeníssima escala,

limitando-se apenas a algumas pipas de azeite para este contrato dos géneros de seus na-

de palma, pannos de algodão riscado fabrica- vios, mandando não obstante vir do Brasil

ilos no paiz, limo ou cebo vegetal (espécie de
j

quantidade de géneros para supprir a falia dos

pomada com que os negros se untam), gran-
I

seus. Mas a tardança das remessas e a abun-
des cuias, balaios ou cestos, esteiras finas, e i dancia das compras fizeram o mercado insuf-

finalmente, certas espécies aromáticas, e pi- ficiente, augmenlaram o valor dos escravos,

<*antes (prselecum, e lelecum) para condi- e tornaram impossível o cumprimento dos con-

mento da comida feita com azeite de palma; \
tratos da parte dos feitores brasileiros; de

mas todos estes géneros só tinham consumo !
sorte que, fornecendo Ajuda 4 a 5:000 escra-

e«pecial na Província da Bahia, por serem ; vos poranno, haviam 20 navios de 300 a 600
quasi exclusivamente do Golfo de Benim os cada um, os quaes só cm 2 annos é que po-

e^ravos para ali transportados. Da avidez deriam ser aviados, o que effectivamcnlc acon-
porém do commercio de escravatura resultou teceu, e deu causa ao desenvolvimento de uma
n desenvolvimento do commercio licito; a essa pirataria dos navios hespanhoes contra osbra-
avidez se deve o estado considerável cm que : silciros, de qualquer porto da cosia d'onde
oporá se adia o fabrico do azeite de palma;

j

saíssem, roubando-lhes os escravos e dando-
porque, chegando a ser a procura de negros

j

lhes uma ordem para o feitor seu devedor
muito superior á quantidade que podia fome- lhes pagar os escravos roubados. Esta pira-

fer o mercado, a accumulação de géneros, e

era deterioração por falta de consumo, fez pro-
nirar-lhcs uma saída, que nâo podia ser ou-
ira senão a compra do azeite de palma, a pro-
nira do qual desenvolveu progressivamente a

'ua fabricação.

taria estendeu-sc até Cabinda, aonde era ain-

da permittido o trafico de escravos, do que

se seguiram graves reclamações dos roubados

contra os negociantes hespanhoes de Havana,

em consequência das quaes vieram a um ac-

côrdo de estabelecerem feitorias de Sociedade,

kWS. DO C. CLT. PARTE NÃO OFPICUI.. SERIE I. MARÇO 18H4.
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sendo os pontos principaes Ajuda c Ooiíu, o

que foi levado a efleito em grande escala.

Em 1832 o agente da feitoria de Ajuda,

João Baptista Bellarra, homem intelligenle e

empreheudedor, conhecendo que não estava

longe a completa abolirão do trafico de escra-

vos
; que do negocio do azeite se podia tirar

grande proveito, eque lhe era forçoso dar saí-

da á grande porção de géneros que tinha

a perderem-se nos armazéns, lançou os fun-

damentos deste commercio, começando me-
tliodicamentc a contratar a compra com os

negros que negociavam no interidr do paiz,

e vendendo o mesmo azeite aos navios ingle-

zes que ali faziam escala. Este commercio foi

pouco a pouco progredindo, mesmo apezar da
morte do feitor Bellarra; e offerecendo con-
sideráveis interesses, animou a Casa Victor &
Louis Régis Frères de Marselha a estabelecer

ali uma feitoria, a qual ainda ali existe

(desde ISiOi e tem um movimento anoual de

1.000:000 de francos.

O augmento do commercio do azeite não
se limitou ao porto de Ajuda, desenvolveu-se

tamhcni com a mesma força em Porto Novo
(30 milhas a E.) d'onde saem 10 a 15 na-
vios por armo de 150 a 300 toneladas; e em
Onim no Bio da Alagòa, d onde saem tam-
bém o mesmo numero de navios, pouco mais
ou menos.

A exportação do azeite regula actualmente

cm Ajuda de 3:;>00 a 4:000 toneladas por a n-

no; seu preço nas transacções para esta ex-

portação e, desde 6 annos, 3 galões (medida
de vinho) por 1 peso, ou pataca hespanhola;

este negocio, porém, é feito a troco de aguar-
dente, tabaco, louça de faiança, tecidos de
algodão, lençarias, etc., como se pôde ver na
nota junta, que mostra os géneros principaes

para o Golfo de Benim, e seus valores nas

transacções da compra do azeite.

O peso, ou pataca hespanhola, e o ake de

ouro em po, que é meia oitava de peso In-

glez, e que tem o valor de um peso forte, são

a moeda adoptada para as transacções com os

navios que vão negociar n'aqueila Costa. Mas
para com os negros do paiz ha uma divisão

que começa em Cabo Lahou. D este Cabo, que
é d onde começa o commercio do ouro cm pó
dalém do Cabo das Palmas, são feitas as trans-

acções por akes até Acra; mas deste ponto
até ao Bio da Alagòa servem-se de uma moe-
da imaginaria, a que chamam onça (em Be-
nim e Cala bares ha moeda imaginaria cha-
mada barra, e considera-se no valor de meio
peso).

Um rolo de tabaco, um barril de pólvora
j

tem o valor, cada um destes géneros, de uma
ouça ; mas sendo objectos de maior valor,

como v. g. a pipa de aguardente, que vale

20 onças, eleva-se o preço ás onças conven-

cionadas. Para os géneros de menor valor é

dividida a onça em cabeças (advirta-se que

não são cabeças de escravos, é somente o no-

me que se dá á primeira divisão da onça) : as

cabeças são grandes ou pequenas, e são repre-

sentadas por búzios, ou cauris.

Divide-sc a onça cm 4 cabeças grandes, ou

8 pequenas ; a cabeça grande em 20 galli-

nhas, a pequena em 10; a gallinha em 5 to-

ques, o toque em 40 búzios; de sorte que a

onça, conforme a divisão que fica indicada,

tem 16:000 búzios, ou cauris. Usa-se desta

moeda nas pequenas transacções, c na3 des-

pezas miúdas. A onça divide-se também em
8 pesos; c então, dando ao peso o valor de

1£000 réis, o toque vale 20 réis da nossa

moeda.

Estando eu em Calcutá em 1817, em cujo

paiz os cauris são a moeda circulante para

as pequenas despezas da gente pobre, tive a

curiosidade de comparar o seu valor em re-

lação à rupia, e ao paiçá. 200 cauris repre-

sentavam um paiçá; um anaz (ou 4 paiçás)

continha 800 cauris; 8 anazes, ou uma tm-

pia, 0:400 cauris; por conseguinte valendo

a pataca hespanhola 2 rupias (naquelle tempo
valia mais 2 a 4 paiçás), contém esta moeda,
digo, o peso, 12:800 búzios, istoé, seis oitavas

da onça. Por esta comparação conheci em Africa

o grande interesse que haveria nas carrega-

ções dos navios, se uma parte d elias fosse re-

presentada por cauris, mandando-os vir da Ín-

dia, como tive depois occasião de conhecer

que assim o praticavam os negociantes ingle-

zes ; mas devem ser verdadeiros cauris, e não os

da costa oriental de Africa, que, apesar de

se assimilharem aos da índia, não tem valòr

algum, pela sua pouca consistência. Fiz a ex-

periência cm 182U, levando do Bio de Janeiro

algumas toneladas deste búzio; os negros uâo

o queriam receber, reputando-o búzio falso.

A medida pela qual os negros vendem o

azeite denomina-sc curba (espécie de tina ou

celha), que varia de capacidade segundo

as localidades. O curbá de Ajuda e de 18 ga-
lões (medida de vinho), e custa uma onça de
géneros; o curba de Onim é de 7 ' galões,

e custa uma cabeça grande ; estes preços po-

rém variam segundo a abundância ou esca-

cez do azeite, c dos géneros de importação.

Desde o anno passado que os inglezes se

senhorearam de todos os pontos do Golfo de

Benim, nos quaes ainda não tinham podido

de 25 arráteis, uma espingarda de munição,
j

estabelecer a sua dominação, estando já de
uraa peça detccidosdealgodãodc28jardas, etc. I posse dos consideráveis o^ahrlecimentos Di-
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namarquezes deAccara, e Quita, comprados
ao (íoveruo daquclla nação, penso que por 300
mil francos. De Quitá tom fáceis communiea-
ções pela Alagòa com todo o litoral. Esta Alagôa
vem do Rio da Volta, um pouco ao O. do Cabo
dc S. Paulo, e segue pelo interior, a pouca

1

distancia da praia, ate qtiasi a Porto Novo, >

aonde é interrompida pelo monte deste nome;
mas segue logo por Badagri e Onim até ao
Rio de Benim.
Os inglczes estabeleceram um rigoroso bio-

j

queio entre Quita e Onim para obrigar os che-
|

ícs das Povoações do litoral, e o Rei de Agomé
a assignarem um tráctado para a abolição do I

trafico de escravos; com alguns mezes de blo-

queio conseguiram o seu fim; e também o de
commerciarem, c terem cônsules ou agentes
do Governo ioglez em todos esses pontos. No

'

logar aonde provaram maior resistência foi em
Onim ; mas uma guerra dc successào facilitou-

lhcs os meios de tudo conseguirem. Pozeram-
se da parte do chefe deposto, entraram em
lanchas no Kio da Alagôa, c apesar da resis-

tência de i a 3:000 homens bem armados,
apossaram-sc da povoação, queimaram a maior I

parte das casas, e fizeram reconhecer o chefe
j

que auxiliavam, o qual se pdz logo debaixo
da protecção da Inglaterra. Levantaram ura

plano da embocadura do Rio da Alagòa, c

conheceram que a barra podia dar entrada a

pequenas embarcações até 100 toneladas; c

então aquelle porto vai tomar-se para o com-
mercio do azeite muito mais considerável do
que Ajuda e Porto Novo.

Estando os Inglezes senhores das duas ex-

tremidades do litoral, Quitá c Onim, c tendo
as communicações fáceis pela Alagôa com to-

dos os portos intermédios, não pôde duvidar-
se que o commercio desta nação vai neces-

sariamente dominar todo ocommerciodaquclla
costa

; pois que suas feitorias podem ser soc-

corridas a tempo, tanto por Quitá como por
Onim, sem ser preciso esperar o bom tempo
para desembarcar na costa, o que mesmo se

tornaria impossível para outras embarcações
que irão sejam canoas feitas apropriadamente
para passar o banco de areia que borda toda
a costa, a cem braças pouco inais ou menos
da praia, baluarte inexpugnável a qualquer
ataque que se pretenda dirigir a todos os por-
tos daquella costa, e que os Inglezes em to-

dos os tempos não tem podido vencer.

O Forte de Ajuda é situado a uma légua
de distancia da praia, tendo intermédia a Ala-
gôa; e a distancia de um tiro dc espingarda
ostão os Fortes francez, e inglez, chamados,
laoto estes como aquelle, impropriamente For-
tes, porque são apenas parapeitos de barro
?m completa ruina. Cada um destes tres For-

tes, tem uma povoação a que chamam Sa-
rame composta dc casas de barro cobertas

de palha, e habitadas por negros livres do

paiz e escravos. O Rei de Agonie não permit-

tia, nem aos brancos, cobrir as casas de te-

lha ; ultimamente c oncedeu a alguns, por graça

especial, e*sa permissão.

Além d'estes Ires Saramos, chamados Por-

tuguez, Francez, c Inglez, ha o Sarame do

Avogá, ou Governador de todo o paiz em no-

me do Rei de Agomé, que tem authoridade

sobre todos os habitantes, sejam do paiz, ou
de fóra; aquelles são vassallos, sobre os quaes

o rei tem o direito de vida e de morte; os

de fóra, isto é, os brancos, e os considerados

taes. são isentos das penas dos vassallos logo

que são remidos pelas grossas multas que lhe

são impostas, quando commeltem delictos, ou
infracções contra as Leis (nãoescriptas), usos,

c costumes do paiz.

Permitla-mc V. Ex.* que lhe cite um exem-
plo de um delicio que não foi possível remi-lo

com menos dc 400 pesos ; por elle pode V. Ex.*

julgar de outros muitos a que está sujeito o

branco que alli vac habitar, ainda que seja

dc passagem. A cobra (Boa) é reverenciada

em Ajuda como o boi no Egypto ; ha uma casa

aonde estão recolhidas um montão delias ; são

mantidas á custa do povo, e tem padres que
dirigem o seu culto. Estes reptis costomam
ás vezes fugir, e introduzi rem-se nas casas

dos habitantes; aconteceu pegar fogo em uma
destas casas, aonde tinha entrado uma cobra

sem seu dono saber, pois que, se o soubes-

se, tinha obrigação de dar parte ao padre

para ir busca-la; ardeu a casa, c foi encon-
trada a cobra morta no montão das cinzas:

o dono da casa teve que pagar 400 pesos para

poder remir-se do crime que corametteu o

fogo!

Á questão levantada depois do delicio até

ao pagamento da multa chama-se palavra.

A palavra de pouca consideração, ou aquella

sobre a qual não se levanta questão de preço,

é decidida pelo Avogá; a de maior vulto de-

pende da deliberação do Rei. Quando ha pa-

lavra com qualquer branco, sobre tudo sendo

Feitor dc casa de commercio, a primeira cousa

que o Avogá faz é mandar apregoar por toda

a parte, que os caminhos ficam fechados pare

aquelle branco; e então cessa completamente

o commercio com elle; tem havido occasiões

cm que fica n uma rigorosa excommunhão ; não

sendo branco que mereça alguma considera-

ção, está sujeito a ser mctlido em rigorosa

prisão, ou ir amarrado dc pés e mãos, metti-

do n'um cesto, conduzido á cabeça dos ne-

gros até á capital, a 30 léguas no interior,

para o Rei fazer d'elle o que lhe aprouver.
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Francisco Felix dc Sousa, conhecido mais

pelo appellido de Xáxá, ultimo Almoxarife
do Forte Portuguez, tendo prestado grandes
serviços ao actual Rei, pois que foi a causa

principal da sua elevação ao Throno, promo-
vendo c sustentando uma revolução em todo

aquelle Reino, foi elevado á alta dignidade

de Avogá dos brancos, com autboridade sobre

o Avogá, Governador do paiz, por isso que só

por sua intervenção, ou sendo previamente

consultado, é que se decidiam as questões en-

tre os brancos, e todas as palarras do paiz;

depois porém de sua morte, sendo posto seu

Olho Isidoro Felix de Sousa em seu Jogar,

não tem conservado o prestigio de seu pae,

do que tem resultado o ter tomado o Avogá
preto toda a aoithoridadc no paiz, mesmo a

respeito do Avogá dos brancos.

O Governador de S. Thoraé c Príncipe, fa-

zendo uma visita áquella possessão cm Abril

do anno passado, ercou ali uma Companhia
de Milícias, tendo anteriormente dado a pa-
tente de Tenente Coronel ao supra indicado

Isidoro, c commissionando-o no emprego de
Governador do Districto de Ajuda. Vou por
aqui o que a este respeito me escrevem d ali

em data do l.
a
de Março: « O Governador Isi-

doro quer ter uma autboridade suprema, mas
infelizmente quer esta autboridade para obri-

gar a cumprir todos seus caprichos. V. sa-

be do que elle, e todos os filhos do Xáxá são ca-

pazes, pois que os conhece a todos : filhos do
serralho, creados, e educados pelos negros,

lêem delles todos os costumes, usos, e inclina-

ções; são vassallos do Rei de Agomé, e tem
muita honra nisso. Houve quem lhe disse,

que se elle continuasse, haviam de represen-
tar contra elle ao Governador de S. Thomé.
—Que me importa, respondeu elle, sou súb-

dito do Rei de Agomé, elle me defenderá, se

tentarem vir cá a terra, o que é impossível;

porque é preciso pedir licença ao Banco, mas
o Banco não lha dá.—Apesar da investidura

que lhe deu o Rei, ninguém se importa com
elle, vão ventilar suas questões perante o Avo-
gá. O Governador fàz o mesmo, leva os que
lhe desagradam a casa do Avogá, c fal-os pa-

gar multas, como aconteceu com Francisco

de Miranda Vasconccllos, c Francisco de Sousa
Maciel, que pagaram 400 pesos de multa cada
um. A Companhia de Milícias apenas tem 3í
praças, mas para completa-la será preciso

mandar fazer soldados de barro; para chegar
porém áquelle numero, foram obrigados a as-

sentar praça os pretos Minas deportados do
Brasil. São soldados no nome, e quando por
acaso se chagam a reunir, excitam o escarneo,

e as gargalhadas de riso. »

Se lenho entrado em certos detalhes acerca

do nosso estabelecimento dc Ajudá, é para

fazer conhecer, que o Rei de Agomé é senhor

absoluto dc todo aquelle paiz; que lhe pa-

gam tributos, a que dão o nome de costume

todos os navios, sejam de que nação forem,

que ali vão negociar; e que, finalmente, re-

cebe direitos de todas as mercadorias que el-

les importão ou exportào; e é também para

fazer sentir que se quizermos recuperar o nosso

antigo prestigio perdido, não o poderemos con-

seguir senão imitando a politica que os ln-

glezes foram obrigados a adoptar nas suas

Possessões da Costa da Mina. Senhores alli

do Castello de Cabo Cofso, tão forte como
o de S. Jorge da Mina, seu domínio limita-

va-se ao recinto de suas muralhas; porque

tentaram por meio da força estender seu do-

mínio ao interior do paiz; por isso tiveram

que sustentar uma guerra desastrosa com os

Achantis, que durou muitos annos sem nada

adiantarem
;
desenganados, porém, fizeram a

paz a muito custo. Foi então que elles come-

çaram a mandar educar na Inglaterra ós fi-

lhos do Rei, e dos maiores potentados do paiz,

e tomaram outros como creados a bordo de

seus navios, tanto de guerra como mercantes,

todos os quacs voltando á sua terra concor-

reram poderosamente para estabelecer as re-

lações intimas que agora existem; e pouco a

pouco, com esta politica çivilisadora, conse-

guiram o que não lhes foi possível com o em-
prego da força.

Em Ajudá porém, não ha muralhas, não

ha um desembarque fácil como em Cabo Cor-

so; as communicações com a costa tornam-se

impossíveis, mesmo no bom tempo, se uma
opposicão, ainda que pequena, se apresentar

no desembarque, porque então tudo acabará

no Banco.

No entanto, para começar, parece-rae que

o único meio que ha, para tirar algum par-

tido cm Ajudá, é estabelecer ali uma feito-

ria para a compra do azeite de palma, a

qual terá que luctar, é verdade, com a con-

corrência da que ali está estabelecida ha mui-

tos annos ; mas se o feitor for homem hábil,

que se sirva do prestigio que ainda ali tem

os portuguezes, devido a antigas tradições,

para gauliar a amisade do Rei e dos gran-

des, indo investido de uma autboridade con-

sular, e munido de presentes para o Rei, é

provável que reganhemos o credito e a pre-

ponderância que temos perdido, do que o nosso

commercio deve tirar, sem duvida alguma,

maiores vantagens do que o das outras na-

ções.

Deve haver nesta Capital alguns Capitães

de navios que conheçam o negocio d aquella

costa; um conheço eu, vindo d'ali ha pouco
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tempo, João Maximiano Pilta, que para a es-

colha dos géneros apropriados, e para uru sor-

timento conveniente, estou certo que se pres-

tará de boa vontade; isto do caso de alguma

tentativa se operar para estabelecer a feito-

ria que indico.

Não me occorre nada mais a dizer ácerca

de Ajuda, parecendo-me que com isto tenho

preenchido, ainda que mal, os desejos de

V. Ex." a respeito de informações d'aquclle

paiz. Deos guarde a V. Ex.
1=Lisboa, 'M de

Maio de 1 853.= IU.
m

*' e Ex.-0
Sr. Conselheiro

José Ferreira Pestana, Vice-Presidente do

Conselho Ultramarino.

Jacinto Pereira Carneiro,

Deputado ás Cortes.

**la dN seacra* prlnclpac* de Importação bom
da Ctolfa a> Benini a>»d« Cano 4* ».

mté aa Rio da Alagda, eam «m «al«re«
pondonlr. na mícdulmmtnpi la dopnl*.

tbaauia— Onça.

Agoardenle, pipa 20 Onças.

Tabaco da Bahia, Rollo de i ar-

robas 1 d.'

Dito em folhas, Americano 50 ar-

ráteis I d.*

Pólvora, barril de 25 arráteis. . 1 d.'

Espingardas de munição ingle-

zas 1 d/
Louça de fayança (ingleza) pra-

tos rasos, canecas, bacias, jar-

ros, etc. tantas peças por. ... 1 d.*

Miçangas de massa (dc Veneza)

conforme o tamanho do masso

e qualidade procurada, 8 nias-

sos 1 d.'

Coral verdadeiro, conforme o ta-

manho, arrátel i a 10 d."

Algodões crús largos dc iS jardas,

peça 1 d.
4

Chitas azues, Saten Streps, de

duas ou mais cores, peça. ... 1 d.*

Uiscados Inglezes ou Francezes,

mas não de quadros (as Chi-

tas, Coromandeis, e outras fa-

zendas da índia da mesma qua-

lidade, não tem sabida algu-

ma no paiz) peça 1 d.'

Renióes Inglezes de 15 lenços,

2 peças 1 d.*

Fazendas brancas, como mada-
polões e Calicós, peça 1 d.'

Vinhos, e mantimentos para cou-

sumo dos Europeus; os preços

regulào a pezos, ou akés.

NOTICIAS

DA COSTA OCCWE.VTAL DA AFBIC4
AO NORTE DO EQUADOR

O RIO GAMBEA, ATÉ OXIM, OU LAGOS.

rclo »r. Jacinto Pcrrlra Carneira.

Uma especulação commercial, para a Costa

Occidental d' Africa ao Norte do Equador, não
pode emprehender-se com o único objecto de

ser dirigida a um ponto dessa Costa, para

uhi fazer a permuta completa do carregamento

do navio, ainda mesmo que esse carregamento

seja apropriado para o consumo do paiz
;
por-

que não ha probabilidade de encontrar gé-

neros de retorno, equivalentes ao carrega-

mento do mesmo navio.

Quem especula naquella Costa, deve pre-

parar-se para percorrer todo o litoral, prin-

cipalmente os pontos em que ha estabeleci-

mentos europeus, começando no Rio Gam-
bea, ou em Serra Leoa. Esta direcção levam

lodos os navios americanos, francezes, ham-
burguezes, e inglezes que commerceiam com
aquellcs paizes, estendendo alguns a sua der-

rota á costa ao Sul do Equador, e contando
com a viagem de um anno.

Dirigindo a viagem para Santa Maria na

embocadura do Rio Gambea, ou para Serra

Leoa, encontrar-se-ha ali extracção portu-

gueza, como, vinhos cm pequenos barris, e

engarrafado, conservas alimentares, princi-

palmente hortaliças c legumes, fructas em
conserva, e séceas, ervilhas, batatas, farinha

de trigo, bolaxinhas, biscoutos, etc, ele. N*es-

tes dois portos é prohibida a importação de

aguardente, espingardas, pólvora e toda e

qualquer provisão de guerra ; não assim em
todas as outras possessões da costa, nasquaes

são admittidos os mesmos géneros, que, com
o tabaco em folha, americano, e em rolo da

Babia, fazem as partes principaes dos carre-

gamentos dos navios.

As trocas são ali eífectuadas por géneros

do paiz, dinheiro, ou letras de cambio sobre

Inglaterra. Os géneros são : gengibre, men-
dobi, azeite de palma, algum maríim, e pau
para tinturaria, a que chamam camwood, qut*

vale na Inglaterra 15 libras esterlinas, pouco
mais ou menos, a tonelada.

Os géneros de importação em Serra Lr .'a

pagam de direitos 5 por cento ad valorem, dos

preços na factura, pagos geralmente pelo com-
prador; os de exportação 5 schelling9 por to-

nelada. A ancoragem é dc 50 schellings por

viagem ; a pilotagem 5 schellings por cada

pé que calar o navio.

Os navios que percorrem aquclla costa to-

mam em Serra Leda ou na costa da .Mala-
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gucta, entre Cabo Mesurado e Cabo das Pal-

mas, alguns pretos marinheiros, a que cha-

mam krumans, para os trabalhos de bordo,

c serviço das embarcações miúdas, o que ser-

ve de grande utilidade para poupar os ma-
rinheiros europeus a cxpòr-sc demasiadamen-

te ás inclemências do clima. Tem-se o ser-

viço destes krumans por duas ou três peças

de fazenda por mez, cada um ; o seu prin-

cipal sustento é o arroz, que pode ha ver-se

muito barato na costa da Malagueta, custan-

do um Atou (medida de capacidade que pesa

uns 30 arraieis) braça e meia de fazenda,

ou outros quaesquer géneros de valor em pro<-

porção.

Para melhor emprebender esta viagem é

preciso percorrer a costa desde o mez de Ou-
tubro a Maio, tempo em que nào reinam os

fortes ventos do Sudoeste, a que chamam ven-

tanias
;

porque nesta estação as comrauni-

cações com a terra são difliceis, e muitas ve-

zes arriscadas, por causa do muito mar, em
uma costa que nào offerece ancoradouro al-

gum abrigado, nem desembarque seguro, e

aonde se arriscam os navios a perder todas

as ancoras.

Partindo do porto da Serra Leôa, e que-

rendo tocar nas povoações da costa da Ma-
lagueta, as trocas nesta costa são principal-

mente o arroz e o milho; pode porém acon-

tecer encontrar algum marfim, azeite de pal-

ma, e camwood, sobre tudo na villa de Mon-
rovia, junto a Cabo Mesurado ao Oeste dcllc-

Esta villa é a capital da Republica de Libéria,

povoada de emigrados americanos, mulatos c

pretos, independentes da metrópole, cuja re-

publica está debaixo da protecção dos Gover-

nos americano, inglez, c francez.

Exceptuando Monrovia, em toda esta costa

as permutas devem ser feitas a bordo, por

meio dos corretores do paiz, c em canoas da

terra ; os capitães devem abster-sc de saltar

em terra, para evitar muitas reclamações,

presentes, e costumes, que lhes exigirão sem
motivo os chefes e principaes das povoações.

As povoações do litoral de toda a Costa,

mesmo além do Cabo das Palmas, são com-
postas de corretores que negoceiam com a

população do interior, havendo mesmo em
certos togares, longe da beira-mar, mercados

ou feiras; por isso exigem com mil promessas,

que os capitães lhes liem os géneros para as

trocas nessas feiras. É sempre prejudicial es-

te methodo de commerciar, que só é admis-

sível nas feitorias estabelecidas nos princi-

paes pontos da costa
;
porque nunca pagam

inteiramente os géneros ajustados, e o que

mais cobra dos fiados perde pelo menos 30

por cento.

Em todos os pontos, que não são estabele-

cimentos europeus, o negocio é sempre pre-

cedido do ajuste e pagame trio do costume.

O costume é o presente que o capitão deve

dar ao chefe ou chefes da povoarão, para

poder negociar no paiz, o que equivale aos

nossos direitos de porto, e é ajustado segun-

do a probabilidade da somma das trocas que

se podem fazer.

A navegação pela costa da Malagueta, e

mesmo por toda a costa que se segue, pode
fazer-se a pouca distancia da terra ; só no
Cabo das Palmas é que ha um baixo que é

preciso evitar. A navegação assim é con-

veniente para poder reconhecer as povoações

em que ha algum negocio a fazer ; na falta

de outros dados, pelas canoas da terra, que
vem a bordo de todos os navios que passam,

pois que sendo a terra baixa c igual, tem

uma falta quasi completa de pontos de reco-

nhecimento.

Partindo de Monrovia, ou dcCabo de Monte,

18 léguas mais atraz, enconlrar-se-hão mui-
tas povoações, até Cabo das Palmas ; as prin-

cipaes são:— Gram-Bassa, Pequeno-Bassa,

Novo Cesto, Sanguin, Krou-setre, etc., aonde
ha os mesmos productos que atraz mencionei.

Na Serra Leôa, c na costa da Malagueta,

cultiva-se lambem em grande escala a pi-

menteira chamada jtffl/a</uW<i,ofructodaqual,

séceo, compram em grande abundância os

americanos, e importam nos Estados-Uni-

dos.

Em toda esta costa, e até Cabo Lahon,

além do Cabo das Palmas, a unidade mone-
tária chama-se barra : a barra considera-se

no valor de meio peso duro, mas esta unidade é

imaginaria. Os géneros, tanto de importação

como de exportação, são comparados com «s ta

unidade para a realisação das trocas ; c as-

sim, uma peça de lenços remóes calcula-se cm
fi barras; uma peça de bajutapós 6 barras;

uma espingarda 6 barras; duas garrafas de

aguardente 1 barra; um arraiei de pólvora,

etc, ctc.

As espingardas inglezas, a pólvora, a aguar-

dente e o tabaco, são, como já disse, os prin-

cipaes géneros do coramercio, em toda a costa

até Onim, no fundo do golfo de Benim. Ha
por< m, em quanto ao tabaco, uma extraordi-

nária differença na fracção da costa até Accará,

e na que se lhe segue até Onim, que vem a

ser : naquclla preferem o tabaco de folha ame-
ricano, de folhas compridas; nesta não querem
outro que não seja o rolo da Bahia, de duas

arrobas, encapado em couro.

Os géneros de exportação são vendidos por

uma medida de capacidade, que varia segun-

do as localidades, o os çenerns ; a esta me-
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dida chamam krou ; e assim, um krou dei

azeite de palma coutem 4 galões, medida de

vinho ingleza, e pesa 30 arraieis ; um krou

de arroz pesa de 25 a 30 arráteis. É preciso,

antes de tractar o negocio, examinar o peso

do kron nos diflcrenles géneros, e conven-

ciona-lo em barras.

Dobrando o Cabo das Palmas, é prudente

não aproximar da terra, e mesmo leva-la ala-

gada, at ao Cabo Labou, a fim de evitar

relações com os habitantes do Rio de Santo An-
dré e suas immediações, os quaes em gran-

des canoas costumam atacar os navios, que

julgam indefesos, para os roubar : n'cstes Jo-

gares os navios só se poderiam aprovisionar

de viveres frescos.

Passando esta fracção de costa, aborda-se

ao Cabo Labou, Jaque-Lahou, e Jaque-Jaque,

povoações consideráveis, situadas no meio da

enseada formada pelo Cabo das Palmas, c

Cabo das Trcs Pontas. Nestas povoações co-

meça o commercio do ouro em pó ; ha tam-
bém bastante azeite de palma e algum mar-
fim. Nestes logares ba muita facilidade em
commerciar, pelo habito em que estão da

concorrência de navios ; mas é preciso des-

confiar sempre das promessas dos negros

;

porque, quando podem, não deixam de en-

ganar; o mesmo se deve entender em toda

a costa. Os negros reconhecem nos brancos

mais intelligencia : engana-los é uma prova

de grande habilidade

!

Passando estas povoações, começam os es-

tabelecimentos europeus; os primeiros são:

Gram-Bassam, e Àssiné, pertencentes á Fran-
ça, situados na embocadura dos rios do
mesmo nome. N'cstes pontos, só por casuali-

dade se podem eiTectuar algumas transacções,

visto que as feitorias desta nação absorvem
lodo o commercio do ouro em pó que ali ba
cm abundância

;
comtudo, no bom tempo

nada se perde cm abi tocar.

Cinco léguas antes de chegar ao Cabo das

Tres Pontas está o pequeno Forte hollandcz

Axem, e passando o Cabo, está o porto in-

glez Dixcove : tanto naquelle como neste al-

gumas permutas se podem realisar.

Desde Cabo Lohou até Accará, c em todos
os estabelecimentos europeus nesta costa, a

uuidade monetária é o ake de ouro em po, que
pesa meia oitava ingleza, e tem o valor de meio
peso duro. O krou nesta fracção de tosta

eleva-se quasi ao dobro do peso que tem na
costa da Malagueta, regulando 50 arráteis,

pouco mais ou menos.
Entre Dixcove e o castello de S. Jorge da

Mina estão situados os pequenos Fortes de Sa-
eondé, Sâma, eCoramendo ; em abi passando
podem efTectnar-sc algumas pequenas trocas.

Depois de Commeodo, segue-se o primeiro

grande estabelecimento europeu, que é o Cas-
tello de S. Jorge da Mina, pertencente á

Ilollanda, edificação porlugueza, e que ou-

trora foi o mais importante estabelecimento

da nossa nação : o segundo c o Castello de

Cabo Corso, pertenceute á Inglaterra, um á

vista do outro. Nestes dois pontos podem ef-

fectuar-se algumas transacções, mas de géne-

ros que não sejam de producção ingleza, por-

que a grande affluencia de navios d'esta na-

ção no commercio de toda aquella costa, abas-

tece o mercado de todos os géneros para o

negocio com o interior, havendo mesmo em
Cabo Corso depósitos dos fabricantes da In-

glaterra ; de sorte que a aguardente (cacha-

ça), o vinho e viveres como os indicados pa-

ra a Serra Leóa, que a Inglaterra não pôde
fornecer mais barato, será ao que se limita-

rão as transacções
; podendo também eflectuar-

se com vantagem algumas trocas por fazen-

das e louça, para sortimento da factura, no
negocio que tenha a fazer-sc no resto da

costa.

No Castello da Mina paga-se de ancora-

gem 12 pesos duros cada viagem, sem outros

direitos de importação ou exportação. Em
Cabo Corso, porém, a ancoragem é de 25
schcllings ; os direitos de importação são de

meio por cento ad valorem do preço da fa-

ctura ; os de exportação, nada.

Do Cabo Corso segue-se a Annamabou,
pequeno forte Inglez, em outro tempo aban-

donado, mas que ha alguns annos tem o com-
mercio tomado ali algum desenvolvimento.

A este forte seguem-se outros cm ruinas, nos

quaes poucas transacções se podem realisar,

se não for emWinebah e Apam : o milho en-

contra-se cm abundância por estes logares,

algum azeite de palma, c ouro em pó.

Alongando a costa, encontra-se o grande

estabelecimento inglez de Accará, no qual tem

actualmente duas fortalezas. A primeira, de

S. James, edificada por elles ha muitos an-

nos, a segunda, de Christiamburg, comprada

á Dinamarca, com todas suas possessões na-

quclla costa, no anno de 1850.

Seguem-sc-lhe os pequenos estabelecimen-

tos de Ningo, passados os quaes se vae do-

brar o Cabo de S. Paulo, um pouco a leste

do Rio da Volta.

Geralmente failando, os pontos em que se

espera realisar transacções commerciaes de

algum vulto, desde o Cabo das Tres Pontas

ate o Cabo de S. Paulo, são : Castello da

Mina, Cabo Corso, e Accara.

IOs outros estabelecimentos, ou as povoa-

ções dos negros, devem ser visitados como
em observação para realisar, ou não. algumas
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permutas. Tem acontecido cfiecluarem boas

transacções nos pequenos pontos, e nenhu-

mas nos grandes estabelecimentos.

Desde Cabo de S. Paulo até Onim, ou La-

gos, acbam-se situadas por todo o litoral, isto

é, n'uma extensão de 50 léguas, muitas Al-

deias, ou povoações de negros que se cor-

respondem entre si, por meio da Alagóa que

ha no interior a pouca distancia da praia, c

então o commercio affluc nos pontos princi-

paes, que são: Quitá, Pópó-pcqueno, Ajudá,

Porto Novo, e Onim.
O commercio cm todos estes pontos era

de escravatura ; ha alguns annos porém tem

tido grande desenvolvimento o do azeite de

palma, ou déndén, o producto do qual monta
a mais de 7:000 toneladas por anno, embar-

cado para a America, França, c Inglater-

ra.

Nesta fracção da costa, não ha estabeleci-

mentos europeus, propriamente ditos; mas
em Ajudá, Porto Novo, e Onim ha feitorias

enrolas, e pessoas moradoras no paiz, que

commerceiam cora os navios, como nesses es-

tabelecimentos.

Nas povoações d'entre Cabo de S. Paulo

c Pópó-peqneno ha abundância de viveres

frescos muitíssimo baratos.

Na costa comprehendida entre Cabo das

Tres Pontas c Cabo de S. Paulo pôde ha-

ver sempre communicações com a terra, em
todos os estabelecimentos aonde ha fortes,

porque ha nestes pontos um abrigo que of-

ferece desembarque nas embarcações miúdas.

Na costa, porém, entre este ultimo Cabo c o

Rio de Benim, c impossível cm todos os tem-

pos o desembarque, não sendo cm canoas

construídas de propósito para este fim, por-

que borda toda esta extensão de costa um
banco de areia, na distancia, pouco mais ou

menos, de 100 braças da praia, a arrebenta-

ção do qual defende de outro modo a com-
municação com a terra ; e mesmo assim no

tempo das ventanias passam-sc muitos dias

(ás vezes Ires semanas) que essas communi-
cações ficam interrompidas: estas canoas ha-

as para as descargas c cargas dos navios,

em todos os pontos que venho de indicar.

Em Ajudá, Porto Novo, c Ouim, podem
realisar-se avultadas transacções a troco de

azeite de palma, mesmo carregamentos intei-

ros.

Os capitães habituados ao commercio d'a-

quella Costa, conhecedores da capacidade e

meios das pessoas estabelecidas no paiz, ven-

dem suas mercadorias a prazo de tres a seis me-
zes, aos indivíduos mais acreditados ; e re-

montando a costa no tempo dado, vem rece-

ber os seus pagamentos. Mas, para este ne-

gocio, é preciso muito habito do commercio

dali, e conhecimentos especiaes dos indiví-

duos.

Os americanos, principalmente, trazem •

carregamentos apropriados para toda a cos-

ta, comprehendendo as Ilhas de S. Thomé e

Príncipe, e costa do Sul, Loanda e Ambris;

e largando os géneros fiados, como disse, nos

diíTcrcntes pontos do Norte, c nas referidas

Ilhas, vão lindar as vendas no Sul, por on-

de se demoram até ao tempo da cobrança,

aproveitando este negocio, na estação da9 ven-

tanias, na costa do Norte.

Cada fracção de costa tem a sua novida-

de monetária, e medida de capacidade diffe-

rentes. Já dei uma idéa das que se usam na

costa da Malagueta (a barra, c o Arou, de

3 Oj arráteis) e na de Cabo Lahou a Accará (o

ake, e o krou de 50 arráteis) ; no resto po-

rém da costa, de Cabo de S. Paulo a Onim,
a unidade monetária, e a medida, são intei-

ramente diferentes. As transacções neste pe-

daço de costa são feitas por uma moeda ima-

ginaria, chamada onça: 1 rolo de tabaco,

de duas arrobas, uma barril de 25 arráteis de

pólvora, uma peça de tecidos de algodão de 28

jardas, etc, reputam-se uma onça ; mas sen-

do o género de maior valor, como uma pipa

de aguardente (que vale 20 onças), eleva-sc

o preço ás onças convencionadas.

Para os géneros de menor valor divide-sc

a onça em cabeças ; as cabeças são grandes

ou pequenas e representadas por búzios ou

cauris. A onça, pois, tem i cabeças grandes,

ou 8 pequenas ; a cabeça grande divide-sc

em 20 gallinhas, a pequena em 10 ; a galli-

nha em 5 toques, o toque em 40 búzios ; de

sorte que a onça, conforme o que íica indi-

cado, contem 16:000 búzios. Usa-se das cabe-

ças, gallinhas, c toques, nas pequenas com-
pras, e despezas miúdas.

X medida de capacidade, pela qual os ne-
gros vendem o azeite de palma, e outros gé-

neros, como, farinha, milho, feijão, etc, cha-
ma-sc curbà (espécie de tina, celha, ou pote)

que varia segundo as localidades. O curbà de
Ajudá contém 18 galões, e custa uma e duas
onças ; o curbà de Onim contém 7 ' galões e

custa duas a quatro cabeças grandes ; mas
estes preços variam consideravelmente, se-

gundo a abundância ou escacez do azeite, e

dos géneros de importação.

As unidades monetárias, e medidas de ca-
pacidade que vão indicadas nos differentes

logares, são usadas no commercio com os
negros; com os europeus, porém, ou com os
habitantes mulatos ou pretos, considerados co-
mo brancos, as transacções são feitas cm
moeda, pesos, e medidas europeas. Em ge-
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ral, usa-se do pèso duro, e da medida e péso

ioglez, conservando o ake de ouro cm pó,

porque vale efectivamente um péso duro. O
preço do azeite de palma para estas trans-

acções é de 3 gallões por um peso, ou 1 schcl-

ling c 6 pences o gallâo.

0 commercio dos rios de Benim, S. Braz,

Boni, Calabar, e Camarões, é todo de azeite

dc palma, e feito exclusivamente pelos ln-

glczes. Nestes rios não temem elles a con-

correucia das outras nações, porque, habitua-

dos os povos daquelles rios, c do interior,

aos géneros das fabricas inglczas, confeccio-

nados a seus gostos, não só para o trafico

dc escravos, no qual se empregavam exclusi-

vamente estes géneros, como também para o

commercio do azeite, as outras nações lécm

tentado em vão introduzir com vantagem seus

(iroductos. Além d estes inconvenientes, o cli-

ma é o mais iiwalubre dc toda a costa d'Afri-

ca, a ponto de fallcccrem as tripulações in-

teiras de alguns navios, vendo-se por isso,

quasi todos os annos, obrigados os comman-
dantes dos navios dc guerra a tripula-los

com seus marinheiros, para poderem regres-

sar á Europa.

0 commercio das Ilhas dc S. Thomt* c

Príncipe, se«bem que se tem desenvolvido ha

alguns annos, não offerece ainda grandes van-

tagens a um especulador
;
porque os produ-

ctos daquellas Ilhas tem estado estacioná-

rios, isto é, não tem augmentado a cultura.

Em quanto não augmentar a producção do
café, fornecendo-se ao paiz braços africanos

de que tanto carece ; em quanto não for aui-

mada, com capitães e braços, a cultura da

cana dc assucar, para a fabricação da aguar-

dente e do assucar, as transacções comincr-

ciaes serão as mesmas, a demasiada concor-

rência não fará senão dar prejuizos ás ex-

pedições para ali tentadas.

Pelo raappa da importação e exportação

annual, isto é, o termo médio dos annos de

1850, 1851 e 1852, se pôde formar uma
idéa exacta do que levo dito, e do que sc

pôde aventurar com uma especulação com-
mcrcial para aquellas Ilhas.

Concluo ajuntando uma relação dos prin-

cipaes géneros para o commercio da costa,

na qual dou os esclarecimentos que possuía

pela pratica de alguns annos ; c também ajun-

to uma nota, em que vão notados os preços

dc alguns géneros em relação á barra, ao

«fo, e á onça.

Observar-se-ha que os nomes dc todos os

tecidos dalgodão são inglczcs ; c acontece,

que alguns tecidos das fabricas das outras

nações, e que são feitos á similhança dos in-

glezcs, conservam os mesmos nomes.

ANN. DO C. DI.T. PARTE NÃO OFÍIC1 VL.

WLtl•fA« dti prt
rio da *o*i

Ipar» ««•Heron pura a comi
la orcldeulal d 'i

Ut «to Onlin. eo

Aguardente (cachaça).

Tabaco cm folha americano (folhas compri-

das).

Espingardas inglczas (tower-guns, e dam-
guns).

Pólvora grossa, em barris de 23 arraieis.

Tabaco de fumosa Bahia, ròlo de duas arro-

bas.

Bacias d'arame, de aba larga.

Panellas de ferro pequenas (trempes).

Barras de ferro.

Espelhos pequenos.

Barretes de lã.

Facas de ca]>o dc pí-so.

Missangas.

Coral fino, e grosso.

Louça de faiança, c de vidro, inglcza.

Macheies.

Tom-cofTee, peças de 15 lenços.

Satins Streeps.

Glasgow-dams.

Siamoiscs.

Nicanis.

Bajutapós.

Chiloes.

Remoes, peças dei 5 lenços.

Madapolons dc 28 jardas.

Algodões crus, ditos largos.

*ota «lo* preço» dr nlgnn» grnri

em rrlnrwo m bvrK.

1 Peça dc Nicanis "ha
de Bajulapos 7

> dc Reraóes 7

» de Cbilos 7

1 Espingarda •>

1 Bacia d'arame 2

1 Panella dc ferro 1

50 Pedrenciras v
t

1 Garrafas d'aguardentc 1

2 Barretes dc lã 1

1 Arrátel dc pólvora 1

1 Barra de ferro de 12 arráteis. . . 1

5 Cabeças de tabaco 1

rra>

«

Preroa d« cm relarao ao nk~

1 Peça de Satin Streeps. . . .

»* dc Madapolon
d de Tom-coflec

100 arráteis dc tabaco dc fo-

lha

1 ROlo de tabaco de fumo . . .

SERIE i. MARCO 1854.

2 ; akes

2 ' »

16

8
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I Galáo de agua rdcnlc 1 ak<

I Barril de pólvora 2 »

Missangas, masso lai »

Coral fino, grosso, lio iO a i'ò »

I Pipa dc aguardente 20 onças.

100 Arraieis dc taba-

co de folha !

I Rôlo dc tabaco dc

fumo 1 *

I Barril dc pólvora de

25 arráteis 1 *

1 Espingarda inglcza. 1 >

I Peça de algodão cru

dc 18 jardas 1

1 dita de madapolon,

dito I

1 dita dc chita risca-

da, dito I "

Louça dc faiança e vi-

dros pratos, vasos,

bacias, jarros, ca-

necas, clc.) 1

Coral tino conforme o

tamanho 2 a 20 » n libra.

MEMORIA

SOURE O SERTÃO DE CASSANGE.

Duas cousas me convidam a fazer esta me-
moria sobre Cassange, e são: 1.° A importân-

cia deste sertão, porta dos sertões da Lunda,
por onde vem o grosso do commercio d'Ati-

gola ; e i.° os acontecimentos que ali ultima-

mente tiveram logar.

Tendo ido em 1850 a Cassange á testa

da Divisão Portugueza, que acabava dc sub-

metter o sertão do Bondo aonde depuz o Soba
Andulla Quissua, e fiz collocar no estado o

leal c prudente Quissua Camoaxe, que hoje

bem governa aquelle importante sertão, c ha-

vendo sido eu obrigado por dignidade do Go-
verno Portuguez a invadir a Capital do Es-

tado do Jaga Cassange, D. Pascoal Macha-
do, por circumstancias hoje bem conhecidas,

para que de novo as relate, c mesmo por-

ue acabo de o fazer no Diário que escrevi

aquella expedição, c tendo ouvido a alguns

velhos a historia de Cassange, desde o tempo
cm que aquelle paiz foi oceupado pelos ditos

Cassanges, não achei destituída de interesse

a narração que me fizeram, para deixar dc

tomar alguns apontamentos sobre ella, certo

dc que será de bastante curiosidade para

mui la gente o conhecimento desta Memoria.

Capitulo 1.°

i Cassange, propriamente dito, fica nas terras

entre o Bondo Songo, e Rio Quango, que é o

Zaire.

Avançar um passo sobre a historia deste

paiz antes da occupaçào delle pelos Cassa oges

cousa é por certo impossível, sem talvez cair

em equivocações. Sabe-se comtudo que este

paiz se achava oceupado pelos povos Quilam-

bas, divididos em differentes pequenos Esta-

dos, ou Sobados, tacs eram Quilamba— Muau-

zumbe—Quizinga—Quicungo—Quiaupenge,

—Cunga—Muxinda—Lubolío—Bango Aquis-

sua—Dambe Aquisua— Indúa Quisua.

Cassange é uma extensa phnicie cercada

por uma cordilheira de montanhas, que come-

çando nas margens do Quango na extrema
• do Quembo vem descrevendo uma curva em
volta da planície, servindo de fronteira ao

Songo Bondo, e passando o Iliongo vem ter-

minar outra vez no Quango. Comtudo as ter-

ras na proximidade do Quango, ou Zaire, não

sio todas planas, porque ha algumas monta-

nhas, ainda qne não de grande altura.

O Potentado Colaxingo era dos régulos sujei-

tos ao Matiamo da Lunda, e sendo expulso da-

quellc Estado veio habitar o paiz que fica en-

tre o Distrito de Ambaca e o Golungo-Alto,

mas sendo muito turbulento foi lançado fora

i
daquellas terras, e com seu povo foi formar

suas senzalas nas terras cm que hoje se

acham estabelecidos, e mudaram o nome a

terra dando-lhe o titulo de seu Jaga. Nada

se pôde referira epochas certas, porque a fonte

donde tirei estes apontamentos foram, como já

) disse, os velhos Maquitas, que recebendo dc

seus paes e avós por tradição estas noticias,

já se vé que nada podiam dizer das datas dc

sua historia. O primeiro Jaga estabelecido em
terras Portuguezas chamava-se Colaxingo, e

pela sua morte sua família tomou yor appelli-

do o nome dc seu Chefe, c foi desta família

que, por não sei quanto tempo, se tiravam o*

Jagas que governavam o Estado, até que de

Libollo veiu o regulo por nome Gonga, po-

deroso, c assentou còm seu povo a sua resi-

dência em terras de Cassange, e por ser te-

mido foi convidado pelos Cassanges para com

os de sua família entrarem no Estado, succe-

dendo aos dc Colaxingo, no que convíeram

;

mas os dc Colaxingo, mais por medo que por

sympathia, propozeram este pacto, pois temiam

muito os da família Gonga, e assim ficaram

sendo estas duas famílias as uniras que ti-

nham direito ao estado de Jaga ;
algum tem-

po depois veiu dos Estados do Rei Ginga ou-

tro regulo chamado Calunga, c pelas mcsma>

circumstancias que concorreram em Gonga fot
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convidado a ter entrada no Estado, c é esta

a origem de estar hoje o Estado de Cassange
nas ires famílias de Colixingo— Gonga—

e

Calunga.—Começaram os Songos a transitar

o caminho da Lunda para Cassange, caminho
muito mais curto do que o do Songo Grande,
e d'ihi vem a origem da Feira de Cassange,

porque alguns Portuguezes começaram a ir

ali commerciar pela abundância de marfim
que os Cassa nges traziam da Lunda : os Jagas

consentiram no estabelecimento da feira, mas
conservando o caminho occulto, c não con-
sentindo que Portuguez algum passasse além
do Rio Zaire ou Quaogo.

Capitulo t.'

Eleição do Jaga, e ceremonias qw se seguido

a este acto.

Tratei no Capitulo antecedente do estabe-

lecimento dos Cassange* nas terras em que
actualmente se acham, e da forma por que se

estabelecem para a successão:— trato agora

da fórma da eleição, que se seguia a este

acto. Morto o Jaga, c o Tendalla quem con-
voca o collcgio eleitoral, que é composto dos

Marotas, Cazas, Catondo, e Tendalla, que
reunidos começam por descortinar e examinar
a qual das famílias pertence o Estado : deci-

dida esta questão, trala-se de vêr qual a pes-

soa
1

qne deve ser eleita; e aqui ha sempre
grandes questões, e ás vezes chegam a vias

<ie facto, quero dizer, a pegar em armas, para

por ellas decidir a contenda; mas ordinaria-

mente não se chega a tanto, porque os Ma-
cetas têem o cuidado de guardar grande se-

gredo sobre quaes são os que tem votos, ou
^sáo indicados por cada um dos membros do
(Collegio eleitoral. Terminadas estas questões, e

decidido definitivamente quem deve ser o elei-

to, passa o Catando a formar uma casa e quin-
tal que deve receber o novo Jaga, assim co-
mo os outros Macotas a fazerem suas casas

próximas áquclla, e a esta senzala se cbama
Quilombo do Catando; marcada a hora para

* ceremonia, vac o Tendalla ao iogar cm que
está o eleito, entra na casa, c, á maneira de

<lBe agarra um assassino, o conduz fóra da
«sa, e ahi. reunido o povo, começa a grita,

c toques de marimbas, e tambores, e o novo
Jaga é levado ás costas de seus filhos até ao

togar de Quilombo: é mettido na casa que
lhe está preparada, e por espaço de muitos
dias ninguém mais o vè, a não ser dois pa-
rentes, c o Tendalla. Passados dois mezes vae
o Jaga habitar por 20 ou 30 dias uma casa

de antemão preparada na margem do Rio Un-
dua, (rio celebre por dar o nome ao terrível

e mortal juramento) e nesta casa e o Jaga

presente a depor todos os Maquitas do Esta-

do, e aqui nomeia os Macotas da segunda or-

dem, c mais dignidades de Quilambo, que são

vitalícios, á excepção dos Ires eleitores que
são hereditários nos sobrinhos, e aqui esco-

lhe a sua Bansacuco, principal mulher do
Jaga. No fim do tempo marcado, vem o Jaga

acompanhado de todo o estado para o Iogar

em que deve formar o seu Quilombo, c depois

de concorrerem todos, o Jaga arma o arco,

dispara uma frecha, e aonde cila fôr cair e

nesse Iogar que se edifica a sua casa, a que
se cbama— Semba—e cm volta delia se for-

mam as casas da Bansacuco, e das outras con-

cubinas, que ás vezes chegam a' 50, que tan-

tas teve o Jaga Bumba : depois seguem as pe-

quenas senzalas das casas dos Macotas, suas

concubinas, e mais povo, que pertencia ao

antecessor do eleito Jaga, isto é, o povo que
elle trouxe da senzala, aonde era Maquita.

Resta o Sambamento, ultima das ceremonias

para o Jaga ficar no pleno gozo da sua sobe-

rania. Não tem marcada a epocha do Samba-
mento depois da eleição, pelo menos, se se

acha, os Jagas o não tèem cumprido, porque

até alguns o não tèem feito, e lêem morrido

sem esse bárbaro estilo. (O ceremonial do

Sambamento foi abolido, quando se celebrou

o baptismo do Jaga D. Fernando, permittin-

do-se comtudo o banquete, mas sem derra-

mamento de sangue humano.) Quando o Jaga

resolve fazer o Sambamento, manda ao Son-

go a alguns dos Sobas buscar o nicango, que

é um preto que não tenha relação de paren-

tesco algum com elle Jaga nem Macota al-

gum: chegado o nicango, é tratado no Qui-

lombo da mesma maneira que o Jaga, nada

lhe falta, e até se cumprem as suas ordens

como emanadas do Jaga. Designado o dia do

Sambamento, são avisados todos os Maquilas,

c o maior numero de pessoas deile que possa

vir ao Quilombo, e no dia marcado, na frente

da casa do Jaga se collocam todos os Maqui-

tas e Macotas no circulo, e reunido em volta

o povo, senta-se no centro o Jaga no banco

de ferro, que tem um palmo de alto com o

assento em fórma circular, concavo, e furado

no centro, e colloca-se ao lado a Bansacuco, e

mais concubinas, c começa o Cassange Ca-

gongue a tocar no Gonguc, que são duas cam-

pas de ferro unidas na parte superior por um
arco de ferro, com um varão de palmo de com-
prido, tangendo o Cassange Cangongue as

campas durante o ceremonial ; é trazido o ni-

congo, e voltado de costas na frente do Jaga,

este com um cutello de meia lua abre o ni-

cango pelas costas até lhe arrancar o coração,

que trinca e lança fora, para depois s«r quei-
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vos, e mais haveres do Jaga, deixando só seis

escravos para o caso de morte, como abaixo

se vé, c o enfermo era ordinariamente suflb-

cado, c esta era a maior parte das vezes a

morte do Jaga de Cassange. Morto o Jaga, c

conservado no logar em que morre tres dias,

no fim dos quaes o Tcndalla lhe arranca um
dente, que é entregue ao herdeiro, que o deve

apresentar ao novo Jaga para ser collocado

com os dos outros Jagas na caixa das malun-

gas (attributos do Estado, sem os quaes Jaga

algum pode exercer o estado)
; depois é ves-

tido rom os melhores pannos, e na própria

casa em que morre se forma uma espécie de

carneiro, aonde é collocado com os seis es-

cravos vivos, e depois de cheio de terra o car-

neiro, por todo o espaço do Quilambo, se plan-

tam arvores, e é abandonado por todo o povo;

os que pertenciam ao defunto vão habitar ou-

tra senzala com o herdeiro, que fica sendo

Maquita, com o nome do Jaga, e os que per-

tencem aos Macolas vão com seus senhores

formar senzalas até nova eleição.

Conclis.ío.

Em consequência da conquista feita da?

terras de Cassange c Hiongo, pela rcbellião

do cx-Jaga Bumba, e dos assassinatos dos dois

Feirantes, ficou Cassange sujeito ã Coroa co-

mo domínio Porlugucz, c por essa occasião

ficaram abolidos lodos os usos gentílicos, que

fossem contra a Religião Catholica, e Leis Por-

tuguezas. É de esperar que o Governo, toman-

do em consideração tão util acquisiçâo, como

é a vassallagem de Cassange (donde nos vem

todo o marfim, e grande parte da cera que

se exporta de Angola), dé todas as providen-

cias para a conservação do que com tanto

trabalho se alcançou, porque d'ali depende

o pouco commercio que tem a Província de An-

gola. =Loanda, 20 de Abril de \H$'i.=Fran-

cisco de Salles Ferreira, Major de Infante-

ria.

Quando OS MaCOtas Viam que a doença que I
* Algumas palaTra* rfio nctU Memoria, rtcriptu d*

accommettia o Jaga era grave, tratava-se de do" «lia^rente» modo*: wguiuK» Ceimc.ne o modo por

a~.,~~a:. t~A~~ a~ ~~„~ •
que eslao no mamucripto oriçinal, porque nao lemos po-

despedir todos da casa, e este entregava ao so-
,JWo Tprificar qiIal s,ja „ Int.lhwr c pro<„mi „<io

bnnho herdeiro (Bumba Ata) todos os escra- 1 que taivci » di?am de um e de outro modo. (O R )

mado. Findo isto, os Macotas pegam no corpo

do nicongo, e voltam sobre o ventre do Jaga

todo o sangue que sác pelo furo da cavida-

de aonde estava o coração ; tendo caido no

banco, sáe pelo furo que tem, e iromediata-

mente os Maquitas, esfregando as mãos no lo-

gar em que các o sangue, esfregam o peito

e barba, fazendo grande grita, exclamando

que o Jaga é grande : e estão cumpridos os

ritos do Estado. O nicango ó levado para

distancia, aonde é esfolado, dividido em pe-

quenos bocados, e cozinhado com carne de

boi, cão, gallinba, e outros animaes, c prom-
pta a comida é servido o Jaga. depois os Ma-
totas, Maquitas, c todos os do povo reuni-

dos, e desgraçado do que lhe repugnar tal

comida, porque é vendido como escravo, c

toda a família ; e depois de muitas danças, c

cantorias termina o Sambamcnto. Era costu-

me mandar ao Director da feira de Cassange

uma perna do nicango, mas o Director vol-

tava a ofTerta com o tributo de uma anec-

reta de aguardente, e fazendas, sem o que o

Jaga não consentia que lhe voltasse o que ha-
via mandado, c houve um Jaga, que por o

Director repugnar a oíTcrta, e não mandar o

tributo, quiz obriga-lo como seu súbdito a

comer da carne do nicango, o que sc com-
poz, satisfazendo o Director ao costume. O
Jaga que tivesse sambado ordinariamente não
vivia mais que dois annos depois desta ceri-

monia, porque o matavam, não só porque os

interessados queriam ir ao Estado, mas por-

que os Macotas recebem nas eleições muitos

presentes. Além deste assassinato, quando o

Jaga sonhava com algum dos seus anteces-

sores, no dia immediato mandava-lhe dois es-

cravos de presente, e estes desgraçados eram
esquartejados sobre a sepultura do presentea-

do : isto era muito ordinário, como se pódc
suppór em gente tão supersticiosa.

Cafitclo 3.'

Morte e funeral do Jaga.

TECHNOLOGIA.

Como dissemos na Advertência preliminar, i noticias que parecerem mais úteis ao progresso

a parte não official d'estes Annaes é destinada da industria das nossas Províncias, as quaes

para conservar e divulgar todas quantas no- noticias poremos debaixo do titulo especial de

ticias directa ou indirectamente possam inte- Technologia.

ressar as Províncias Ultramarinas. Conforme Começaremos hoje pela noticia do Arcano
este intento iremos successivamente dando as do I)r. Slollé, porque não so respeita a um
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dos ramos de industria que mais utilmente sc I

pode introduzir ou augmentar nas nossas Pro-
víncias Ultramarinas, qual c a fabricarão do
jssucar; mas igualmente porque poucos des-

cobrimentos parecem dever ter tão grande in-

fluencia n'esta fabricação como é esta de que
falíamos.

E temos o gosto de annunciar, que o go-
verno, a instancias do Conselho Ultramarino,

já mandou vir uma porção de arcano para ser

remettido para os togares onde o seu uso se

pode já ensaiar, c onde por isso mais util pode
ser. Era tempo opportuno daremos informa-
ções dos resultados que sc obtiverem do uso
do arcano no território portuguez.

SEGREDO PARA A FABRICAÇÃO DO ASSUCAR,

PELO DOUTOR EDUARDO STOLLÉ.

0 novo segredo (arcano) do Doutor Stollé

para a clarificação do assucar, já experimen-
tado em grande escala na fabricação na Ja-
maica, Ccylào, Surinam, etc, e cuja qua-
lidade inoffensiva á saúde não admitle du-
vida, tem produzido um assucar que se as-

semelha, quanto á fórma exterior c á cor, ao

aguçar branco refinado, e que, guardando-se
do seu acondicionamento original, se con-
serva sem alteração c preservado da influen-

cia da humidade, tanto nos paizes frios como
uos mais callidos.

Uma instrucção pregada, ou collada em to-

das as bocetas do segredo (arcano), á manei-
ra de rotulo, ensina e explica cm língua in-

gleza, franceza, hespanhola, hollandeza e

portugueza, o methodo muito simples de ap-
plicar este tão poderoso depurativo, que pos-
sne a propriedade antiseptica, ou força con-
tra a fermentação, tão efficaz, que mesmo nos
trópicos, e com especialidade nas Antilhas,

onde o caldo do assucar, que continha uma
pequena porção homcepathica nellc dissol-

vida, se conservou livre de fermentação, du-
rante dez dias, o que, como é sabido, até ao

presente era reputado impossível somente no
espaço de outros tantos minutos.

Para obter este fira, apenas é necessário

deitar no caldo do assucar— o arcano re-

duzido a pó grosso, ou em pedaços do ta-

manho de ervilha,— porém isto deve ser no
momento em que o caldo é extrahido da can-
na, ou, fallando technicamenlc, quando elle

corre do moinho do assucar.

Os resultados que por este meio sc obtéem,
são

: a clareza do caldo, e como consequên-
cia a sua maior aptidão para a crystallisaçâo,

c a notável belleza do assucar, o qual, pelo

seu grão agudo', brancura e clareza, se dis-

tingue, como o dia da noite, do assucar de
côr suja c escura, obtido pelo methodo anti-

go ; e este é o motivo por que o assucar ma-
nipulado na Jamaica com o arcano de Stollé,

se vendeu ainda ultimamente cm Londres

mais caro ti l scbellings, 2 1 dolars da Prússia,

cm 112 arráteis, do que o outro da mesma
plantação preparado pelo antigo systema.

A despeza que se faz com a applicaçâo do
arcano do Doutor Stollé é de 'i até 1 ter-

mo médio, não excedendo a 4 ou o pen-

ces em 112 arráteis de assucar, para ficar

sobejamente clarificado ; de modo que, sendo

regularmente manipulado, apresentará o ga-

nho liquido de 6 scbellings por 112 arráteis,

sem embargo do augmento de quantidade

obtida pela maior aptidão para ser cryslalli-

sado.

Outra vantagem do novo methodo de Stol-

lé, e que se não deve perder de vista, con-

siste, segundo* a própria experiência de Lord

Iloward deWalden, mencionada no Morning
Chronicle de 6 d'Agosto de 1831, em que ao

mesmo tempo a quantidade e qualidade do

rhum (espirito), obtido depois desta prepara-

ção, é maior e superior.

O que ainda mais recommenda o methodo,

para os paizes que fabricam assucar, é,

que elle se pôde pôr em pratica sem grandes

despezas na modificação dos engenhos de fa-

bricação, por ser exequível em todo e qual-

quer logar.

O arcano do Doutor Stollé, acondicionado

cm grandes bocetas de metal, é inaccessivel

ao ar e á agua, e a sua conducção, cm cai-

xas de 200 arráteis, franca até Hamburgo.

As ordens ou encommendas podem ser di-

rigidas ao inventor c proprietário, com so-

brescripto= Doutor Eduardo Stollé—em Ber-

lim—Reino da Prussia.=

APPEND1CE.

Para poder com acerto calcular de ante-

mão quanto arcano é necessário para uma
plantação, servirão de norma os algarismos

seguintes, baseados sobre a experiência.

Ordinariamente, uma caixa do arcano

do Doutor Stollé, contendo 200 arráteis, é

sufficiente para 15 toneladas de assucar. Uma
plantação que produza 150 toneladas (1100:000

arraieis) de assucar em bruto, precisa, para

preparar esta quantidade, 10 caixas; para

300 toneladas, 20 caixas, ele, etc.

As mais despezas de namburgo a Amstcr-
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dam, ou Londres, importam por uma caixa

U schellings ou 3 por incluindo o seguro e

commissão.

Finalmente devemos ainda observar aos fa-

zendeiros, que fabricam assucar, a tim de

evitar que elles se exponham a comprar o ar-

cano falsificado, ou imitado, o que seria em
seu prejuízo, que devem comprar o arcano

do Doutor Stollé, unicamente de seu des-

cobridor e proprietário cm Berlim, ou dos

seus agentes, cujos nomes serão publicados

nas folhas locaes.

Julgámos dever fazer esta bem entendida

advertência, no próprio interesse dos fazen-

deiros do Ultramar.

Copia de uma caria dirigida por Ijord Howard
de Walden e Scafold, Enviado Extraordiná-
rio, e Ministro Plenipotenciário de Sua Mages-
tade Britânica em Bruxellas, ao Dr. Eduardo
Stollé, em Berlim, relativamente ao resultado
do arcano (inventado pelo Dr. Stollé) na fa-
bricação do assucar nas Colónias.

Emíira, meu caro Dr. Stollé, é verdadei-

ramente um bom resultado! Remetto-vos uma
carta de Deville. * As amostras D e M são

mui bel las, e muito me contentam.
Escrevo á pressa para vos dar um prazer

ha tanto tempo diferido, e que vós tanto

mereceis. Adeus. O resultado que alcançastes

causa-me a mais viva sympathia.

Vosso amigo

Lord Howard de Walden.

Extracto da Carta de Mr. Deville, de Montpel-
lier estale (na Jamaica), recebida por Lord
Howard de Walden, «ml» de Marco <M852.

... O arcano do Dr. Stollé tem dado mui
bellos resultados !...

... a 160* Fahrenheit 4 Ibs. para um sifão

de 600 gallôes; a 180° F. dissolução de I Ibs.

de arcano em 20 partes de agua que deitei

no sifão : mexi por algum tempo o caldo para
que a dissolução se fizesse por igual : a 195°

F. suspendi a fervura (para a desecaçâo)

;

puz um saco de flanella na torneira: um li-

cor claro e puro, cor amarella de âmbar, de
oiro brilhante, c pecando II)

0
Bauroé, passou

j

* Mr. Deviilc é o empregado especial nienle encarre-
gado da falirUaçàn do n^siirar cm Montp llier tstutr, j>!nn-

taçío ua J.iiaai -.i. <jue (> rl.-nr- a I,<. r <| Hrwnrd d<>Wril- I

de caldeira em caldeira : chegando ás duas pe-

quenas, eu próprio o cozi, tendo cuidado de ba-

ter bem o assucar, isto é, de mexer conti-

nuamente, para que as molleculas se dividis-

sem bem, e a cozedura se fizesse mais rapi-

damente. Chegado á ultima caldeira, suspen-

di a fervura a 235 F. ; o assucar passa a um
resfriador, c no dia seguinte de manhã o pas-

so ás machinas centrífugas, e obtenho assim

em resultado a amostra D; continuei a coser

e a bera deseccar, e obtive barrica c meia do

mesmo assucar.

Vamos continuando a servir-nos do arca-

no-Stollé ; com a differença única de que em

vez de o dissolver em agua, deixo este cui-

dado ao caldo que passa do engenho para o

sifão : este meio é melhor que o primeiro e evita

toda a fermentação!... Tenho em ura vaso um

meio gallão de licor (caldo da cana) ha dei

dias : nada absolutamente de fermentação

:

só o contacto do ar tem alterado levemente a

côr.

Ha duas semanas que se continua a fazer

uso do arcano do Dr. Stollé ; c sempre com

bom resultado. M é a amostra do assucar que

este anno se ba de fazer em Monlpellier.

Extracto de uma caria dossrs. Wittering Irmãos,

de Amsterdam, que já no anno antecedente ti-

nham mandado umas trinta caixas de arcano-

Stollé a Surinam, para se fazer ali o ensaio

do processo.

Amsterdam, 13 de Maio de 1852.

Ao Sr. Dr. Stollé, Berlim.

Tende a bondade de nos mandar, por via

de Hamburgo, 25 caixas do vosso arcano. Os

resultados que se obtiveram em Surinam são

bons.

Wittering Irmãos.

Extracto de uma carta de Ijord Howard de Wal-

den, deli de Maio de 1852.

Bruxellas, 17 de Maio de 185».

Meu caro Dr. Stolle.

Chegaram finalmente de Montpcllier-estate

(Jamaica) algumas barricas de assucar tra la-

do pelo vosso arcano : e juntamente mais cinco

bem clarificadas segundo o methodo antigo.

Na Jamaica não se notava muita differença
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na qualidade dos dois produclos ; mas na che-

gada a Londres, a differença foi muito sen-

sível!... As seis barricas tratadas pelo vosso

arcano foram vendidas á rasào de 30 schel-

lings por Cwt., em quanto as outras (pelo mc-
thodo antigo, posto que tratadas pela machi-

na centrífuga) não poderam alcançar mais

que 23 sch. e 6 p. (N estes preços não entram

os direitos.) Escrevem-mc também de Mont-
pellier-eslate, que os últimos assucares fabri-

cados (com o arcano) são muito superiores

aos primeiros ; mas eu duvido, pois que as

seis barricas (ultimamente vendidas em Lon-

dres) são realmente bellissimas ; em quanto

os outros assucares (feitos pelo antigo metho-

do) são muito inferiores.

Todo vosso

Howardde Walden.

Na Carta de 23 de Maio de 1852, em que

Lord Howard de Walden faz uma nova cn-

commenda de arcano para a colheita seguinte,

S. Ex.* faz menção de que Lord Elfhins-

tone (que cm 1851 também tinha mandado

umas doze caixas de arcano para a sua plan-

tação de assucar em Ceylão) tinha recebido

noticias favoráveis do resultado obtido por

meio do arcano-Stollé

.

Finalmente, em data de 17 de Junho de

1852, Lord Iloward escreve:

Bruxellas, 17 de Junho de 1882.

Meu caro Dr. Stollé.

Tenho a satisfação de vos dizer que foi

avaliado o assucar (fabricado com o arcano)

em Ellis Caymanas (outra propriedade de Lord

Howard na Jamaica) muito alto. , 45 schellings

por cwt. ! Entra agora na cathegoria desgra-

çadamente superior : e assim os direitos da

entrada (na Inglaterra) são de 14 sch. 8 p.

em logar de 10 sch

I/otcard de Walden
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AMAIS DO CONSELHO ULTRAMARINO.

PARTE IVAO OFFICIAL.

ftOUtX

ALGUNS IMPOHTANTES OBJECTOS HKI.ATIVOS
AO ESTADO DA ÍNDIA PORTLíilEZ \.

tberipU. m> Ria A. jin.iro um 1*15.)

rOK MOCO VIR!»» TOVA» BE ALBOÇCIBkQV

K

Kell«Uo.

Sendo a Religião Christã, e a promulga-

rão do seu Evangelho um dos principaes mo-
tivos, que levavam as nossas armas ás Regiões

Asiáticas, de tal maneira se enlaçaram os in-

teresses religiosos com os políticos, que uns
e outros progrediram de mãos dadas, o que
necessariamente havia de acontecer, por mo-
tivos tão óbvios, que seria escusado referi-los.

Antes que as nações da Europa principiassem

pelo fim do século decimo sexto a serem não
só nossas rivaes na Asia, mas nossas inimi-

gas; absolutos senhores das vastas possessões

que conquistámos, demos a lei sem embaraço
ou opposição; e os nossos missionários, le-

vando a voz do Evangelho a diversos Estados

doâ Potentadas da Asia, onde só o glorioso

nome dos Portuguezes, e não as nossas armas
Unham penetrado, prégando aReligiãoChrislã,

estabeleceram com a sua moderação e suave

jogo o amor aos portuguezes, a tendência para
os seus costumes, o desejo' de fa liarem a sua

lingua, e a predisposição para as suas leis;

daqui veiu que os Soberanos de Portugal, fo-

ram soberanos d'estes povos antes mesmo de

?erem conquistados; os nossos missionários

sendo Pa roohos daquellas Christandades, fo-

ram por ellas acclamados seus Juizes Civis c

Grimioaes, e tiveram a desteridade de espa-

lharem a nossa lingua nos vastos continentes,

que abrangem as duas costas do Malabar e

Coromandel, o que se arreigou de uma ma-
neira tão viva, que ainda hoje a lingua' por-

tugueza é, para assim me explicar, a lingua

franca dos povos Asiáticos, e os Parochos Ca-
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tholicos os juizes da» suas Christandades, mes-
mo á face dos régulos seus soberanos, ou das
nações europeanas, que os conquistaram.

Que gloria para os Soberanos de Portugal,

terem a nomeação de Bispos e Parochos em
povos estranhos aos seus domínios, e de Bis-

pos e Parochos que não so são juizes da lei

da Igreja, mas juizes das leis do Estado? Que
gloria para os Soberanos de Portugal nomea-
rem Bispos e Parochos para povos sujeitos, a
titulo de conquista, a diversas nações da Eu-
ropa? Os hollandezes, conhecendo a grande
preponderância dos nossos Parochos sobre os

povos, formaram uma intriga, para serem ex-

pulsos os nossos missionários da Costa da Pes-

caria, (parte dada cm 13 de Janeiro de 1719
á nossa corte).

Os inglezes expoliaram pelos mesmos moti-

vos os Parochos portuguezes de Bombaim, con-

tra o Tratado por que lhes cedemos aquella

cidade (assim se deu parte á côrte em 22

de Janeiro de 1712), querendo anteriormente

obrigar os christãos a cousas contra a nossa

Religião; procurando, que todos fossem nos-

sos inimigos, (parte dada á côrte em 10 de

Janeiro de 1715). Tendo também querido obri-

gar os Reitores Christãos a orarem na Collecta

pela Companhia inglcza (parte dada em 2 de

Janeiro de 1715).

A perda do uosso legitimo Soberano, e o

dominio intruso de sessenta annos, debaixo

do qual gemeu Portugal, produziu em todas

as nossas Conquistas fataes consequências ; os

domínios d'Asia foram envolvidos n'estas des-

graças de uma maneira muito afflictiva, c até

hoje irremediável: deixando de parte outros

pontos voltemos ao do que se trata.

A obstinação da côrte de Roma, para fau-

torisar, n 'aquella desgraçada epocha, com os

negócios políticos de Hespanha em não con-

firmar os Bispos nomeados pelo nosso legi-

timo Soberano, o senhor Rei D. João iv, dei-

xou viuvas não só as Igrejas de Portugal, po-

rém todas as do Régio Padroado nas posses-
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sões e roais territórios Asiáticos: não contente

com isto, obteve o collegio de propaganda fule

em Roma, a faculdade de mctler Prelados e

Parocbos, nas nossas igrejas da Ásia, que es-

tivessem sem Pastores, para cujo fim se man-
daram de Roma vários Bispos, o que sendo

conhecido na côrte sc expediu para a índia,

em 23 de Março de 1GG0, uma ordem deter-

minando, que os Bispos de Roma que se man-
dassem para a índia Portugueza, se não dei-

xassem entrar sem carta de Sua Mageslade,

e sc com eíFeito chegassem á índia Tossem re-

colhidos, e remettidos para o Reino.

Em 3 de Janeiro de 1713 deu o Governo

da índia parle a Sua Mageslade das usurpa-

ções do seu Padroado, e da escandalosa ma-
neira com que se portavam os Prelados pro-

pagandistas.

Em 13 do mesmo mez do anno seguinte sc

reme tteu pelo governo da índia á corte a des-

cripção dos vexames, que faziam os propagan-

distas ás Christandades d'Asia, e os motivos

por que os propagandistas se tem introduzido.

Em 7 de Janeiro de 17 IS se referiram para

a côrte os excessos indignos conimettidos por

um Bispo da propaganda, que, sendo expulso

pelo Rei Sunda, sc acolheu aos inglezes; c se

acrescenta n'estc officio, que os mesmos in-

glezes não perdem occasião de molestar-nos.

Em 16 de Março de 1712 determina a côrte

que se não publiquem nem executem os bre-

ves de que ia munido o Cardeal de Tornon,
que nem ligam as censuras por elles fulmi-

nadas ; isto era acerca da celebre e bem co-

nhecida questão dos ritos Sinicos, muito pre-

judicial ao Régio Padroado.

Em 13 de Janeiro de 1719 se deu parte á

côrte de que os ministros da propaganda se

acolhem ás feitorias inglezas e hollandezas.

Em 2 de Fevereiro de 1742 se deu da ín-

dia parte das questões suscitadas pelos propa-

gandistas, entre o Bispo de Cochim e o Co-

modoro d'aquella cidade, e os Franciscanos,

com um Bispo da propaganda, no Pegu e

Ava.

Em 28 de Abril de 1777 sc dá parle de

que não entrem na China Missionários de pro-

paganda sem primeiro darem juramento de
tidelidade a Sua Mageslade, e das questões

que houve por este respeito enlrc o Bispo e

o Governador de Macau; cque o Governador
dera licença para entrarem, sem darem o ju-

ramento.

Em 12 de Fevereiro de 1789 se dá parte

á corte de que os inglezes convém em que o

Arcebispo de Gôa nomeie Vigários para Bom-
baim, e serem expulsos os propagandistas;

porém em 30 de Setembro de 1791 se torna

a dar parle de que o Governador de Bombaim

entregára outra vez a administração das igre-

jas aos propagandistas, excluindo o Arcebispo

Primaz. Comtudo a prudência do fallecido Ar-

cebispo D. Fr Manuel de Sanla Catbarioa

pôde obter tornar a nomear vigários para

Bombaim; apesar dc varias dificuldades que

occorreram, e mesmo d elle nos últimos dias

dc sua vida se ter um pouco precipitado a

este respeito. Porém no pouco tempo em que

governa esta Metrópole o actual Arcebispo D.

Fr. Manuel de S. Galdim, já tem havido gran-

des contendas, e o resultado é termos já per-

dido a igreja dc Mahim dc Nossa Senhora da

Salvação, c estarmos a ponto de perder outra

cm Marsagão.

Os Arcebispos de Gôa tem faculdade con-

cedida pelo Soberano, como Grào-Mcstre da

Ordem dc Christo, para nomearem não só

Parochos, mas até Governadores Ecclesiasti-

cos para as igrejas vagas, a fim de se obvia-

rem os inconvenientes ponderados; comtudo

o já dito fallecido Arcebispo Primaz me disse

a mim mesmo repetidas vezes, que todos os

annos pedia á côrte se nomeassem Prelados

Sagrados para aquellas Dioceses, e creio que

o actual tem feito as mesmas requisições.

O mesmo Governo da índia pediu muito

instantemente Bispos para as nossas Conquis-

tas em S de Maio de 1800, c cm 9 de Feve-

reiro de 1803 os tornou a pedir, dizendo que

a necessidade era absoluta ; estes officios são

do passado Governador Francisco Antonio da

Veiga Cabral; c o actual Vicc-rei pediu bis-

pos, se bem me lembro, em o anno de 1810,

e por conhecer que o capliveiro do Pontifíce

fazia, que os Bispos nomeados, senão podiam

sagrar por falta de confirmação, deixou dc

fazer novas requisições, até que, cessando

aquelle embaraço, novamente fez na próxima

Monção de 1814, uma viva applicação a este

respeito, e agora parece, que mais que nunca

se precisam Prelados Sagrados.

Cochim é uma Igreja que não deve estar

sem Pastor Sagrado, porque o seu Bispo é

quem governa, segundo as concessões ponti-

fícias e ordens regias, toda a Metrópole, indo

para Gôa tomar conta do Arcebispado, na

falta do seu Arcebispo (ordens de 21 de Março

de 1689, e de 31 do mesmo mez de 1716,

que se acham com a cópia do Breve, a fl. 93

do livro 5." das ordens reaes na secretaria

de estado da índia, e fl. 120 do livro 82."),

Cochim ou a sua Chrisjandade, depois de

cansada de requerer ao Arcebispo actual a

nomeação de um Governador, que já os tinha

governado espiritualmente com muito tento,

e utilidade do real padroado, o pediram ao

Vice-rei por uma carta assignada pelos prin-

cipaes d aqnella Christandade. O Vice-Rei re-
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metlcu tudo ao Arcebispo, que annuiu, c no-

meou o Governador pedido, que c o Padre

Mestre Fr. Thoraaz dc Noronha, da Congre-
garão de S. Domingos, sem duvida um dos

Padres dc melhor conceito das congregações

de Goa, e que fora promotor do extincto Santo

Officio, donde fóra pedido a supplicas muitos

instantes do virtuoso Arcebispo fallccido, para

ir, como foi, governar o Bispado de Cochim,

e Arcebispado de Craoganor. Foi participa-

do a este padre, que clle tinba sido nomeado
para ir novamente governar a Igreja de Co-

chim, a supplicas d aquella Christandade : clle

representou dc tal maneira a impossibilidade

de ir, por causas nascidas do Arcebispo, que
o Vice-Rei se resolveu participa-lo á còrte,

n'esta monção, pois que o Arcebispo, bem ás

avessas dos seus predecessores, quer de Goa
governar todos os bispados do Oriente, e corta

e limita, como lhe parece, a jurisdicçào dos

Governadores ecclesiasticos; o que 6 contra

direito, porque a jurisdicçào de taes Gover-

nadores é determinada e taxada pelos Câ-

nones e Bulias, e jamais pode ser restriclo,

ao arbítrio do Metropolita: accresccndo além

d isto, que pertencendo a nomeação de taes

Governadores ao Arcebispo, unicamente por

concessão especial do Augusto Gram-Mestre,

elle nas cartas que lhes passa não tem pejo

de dizer que tal nomeação lhe pertence na

qualidade de Metropolita : novo erro de di-

reito canónico, porque mesmo quando estes

Bispados não fossem do Régio Padroado, já

mais pertence ao Metropolita dar Governa-

dores ecclesiasticos ás Dioceses sem Bispos;

mas sim ao Bispo mais visinho da cadeira

vaga.

O querer o mesmo Arcebispo governar de

Goa todas as Dioceses, deu occasião, se bem
me lembro, a .graves questões com o Gover-

nador Ecclesiastico de Madrasta, com uns Mis-

sionários da propaganda, a quem o mesmo
Arcebispo fautorisa contra os interesses do

Beal Padroado, por serem frades da sua or-

dem; facto este, que o refiro, porque vi car-

tas a este respeito, que me parece acompa-

nham o Ofllcio do Vice-rei dc que acima faliu,

porque o Vigário Geral da ordem dc S. Do-

mingos, o Padre Mestre Fr. Paulo de S. Tho-

maz d Aquino, no meu conceito, c no do pu-

blico, um dos mais dignos, por não dizer o

mais digno ecclesiastico dc Goa, por conhe-

cimentos, conducta c virtudes, apresentou

aquellas cartas ao Yice-rei, como muito ze-

loso do Real Padroado, para ver sc poderia

dar algum remédio a tão escandalosas con-

tendas, e tão prejudiciaes ao Real Padroado.

Tal o estado das Christandadcs da Índia, onde

existe um só Prelado Sagrado, o Arcebispo

de Goa, para tão grande território, e tantas

Dioceses! Os Bispos ate agora nomeados por

S. A. R., para aquellas regiões, não tem ido,

porque lhes parece melhor em Portugal co-

merem as côngruas, que lhes está pagando a

fazenda real de Goa, e os seus Bispados ao

desamparo, acontecendo escandalosa e pre-

judicialmente, que os Bispos da propaganda,
nossos inimigos, são os que ordenam porde-
raissorias os Clérigos das nossas Christan-

dadcs.

A nomeação dc Bispos virtuosos, sábios e

zeiosos dos interesses do Régio Padroado c o

único meio de pôr termo a tão graves pre-

juízos espirituacs e políticos; digo políticos,

porque conhecendo os inglczcs a influencia

que tem os Prelados nos povos, sempre cha-

mam ao seu partido os Governadores eccle-

siasticos para ali nomeados, os quaes, por se-

rem ás vezes mal escolhidos, outras vezes por

se recciarem serem removidos a arbítrio do
Arcebispo (também contra direito), facilmente

se deixam seduzir ; o que jamais acontecerá

a um Bispo que seja portuguez, e honrado,

c que casado para sempre com a sua Igreja

ha dc infallivelmente interessar-sc pela sua

felicidade e prosperidade.

O meu zelo pelo bem do real serviço, de

que creio ter dado provas cabaes, em oito

annos, que servi o melhor dos Príncipes, no
Estado da índia, e agora tanto mais adstricto

por envolver este objecto a salvação das al-

mas, a propagação do Evangelho, a conser-

vação das nossas Christandades, c a deferição

do Régio Padroado, me anima a dizer que os

melhores Bispos para taes Bispados são aquelles

que técm uni cabal conhecimento dos costu-

mes dos povos, que governam, costumes abso-

lutamente estranhos, até por annos, a um eu-

ropeu, que chega da Europa; que sabem a

língua natal d'aquellcs povos; e que conhe-

cem a intriga da propaganda, íautorisada

pelos inglezcs. As religiões de Goa tem, sup-

posto que poucos, alguns Padres d'este toque,

e dos quaes alguns téem governado muito bem
alguns d'aquellcs Bispados.

Cochim, pelo motivo apontado, não c con-

veniente, que esteja sem Bispo; o que o era,

Fr. José da Soledade, foi dc Goa remettido

para o reino em 1803, por ter assassinado,

pela sua própria mão, um Missionário nosso,

Franciscano; este desgraçado Bispo morreu,

ou ao menos o Almanak dá o Bispado por

vago; portanto póde-sc prover o Bispado.

Malaca, outro Bispado que pelas relações

continuas com os inglezes também não deve

estar vago, e tanto mais por ser lambem Pre-

lado de Timor, sem duvida a melhor, c a

mais abandonada colónia de S. A. R., deCa-
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Los a dentro; o que é Timor, c o quanto

pode vir a ser, e o seu lamentável actual es-

tado, se pôde ver nas instrucções dadas pelo

Vice-Rei da índia, para Timor cm 30 de Àbril

de 1811, e que foram remettidas a esta corte,

á Secretaria de estado competente: eu que

fui quem as formalisei, sei que por ellas se

conhece o estado de Timor, o que elle foi, é,

e pôde vir a ser, se não continuar a ser aban-

donado como até agora. O Bispo de Malaca

acha-se actualmente Arcebispo da Bahia ; elle

deve já ter resignado o Bispado de Malaca c

Timor, e portanto póde-se nomear Bispo para

aquella Diocese.

Meliapor, Bispado muito mais importante,

pelas mais intimas relações com os inglezes,

e onde os propagandistas, bem como em Co-

chim, mais têem entrado. O seu Bispo acha-se

governando o Bispado da ilha da Madeira,

Funchal, elle deve ter resignado o Bispado

de Meliapor, c quando assim não tenha sido,

pôde S. A. R. nomear um Bispo titular ín

partibus infuUliutn, para governar Meliapor.

É bem conhecido o respeito que os povos

de Asia ainda conservam ao nome portuguez,

ou, para melhor dizer, a veneração que ainda

nos têem ; não é justo nem politico fazer pouca

monta d 'esta disposição, ou extingui-la por

uma mais longa separação dos seus paes es-

pirituaes; únicos funecionarios portuguezes,

que nós podemos introduzir naquellcs terri-

tórios, pela maior parte pertencentes a con-

quistas inglezas; será este o uníco remédio
para o presente e futuro.

Quanto ao passado não sei se será um dever,

não só politico, mas ate de consciência, fazer

todas as diligencias, para reintegrar no Real

Padroado, as muitas igrejas, que lhe tem sido

tiradas pela propaganda. Um ministro hábil

na côrte de Roma poderia fazer estas requi-

sições, uma vez que estivesse ao facto de
quanto deve estar sobre tal assumpto; isto é,

da intriga da propaganda a respeito do Real

Padroado, nas obrepções e violências que ella

tem praticado nas Christandades do Padroado;

na fautorisação de potencias não catholicas,

na índia, que tem protegido os propagandis-
tas, contra os interesses do Padroado; nos
direitos inherentes ao Padroado; e princípios

dc direito publico ecclesiastico, etc.

Concluo este importante artigo dizendo,

que, a nomeação de Bispos para os> bispados

orientaes, tirados dos Padres Mestres mais
capazes das Religiões de Gôa, não só traz

comsigo os interesses, que deixo ponderados,
porém também a certeza dc que ellcs v8o
para os seus Bispados, o que não acontece,

como a experiência tem mostrado, quando se

nomeiam outros, que estão em diversas re-

giões; e lambem anima rem-sc os padres das

Congregações de Gôa, c irem por este motivo

Padres de Portugal, que coro o tempo se fa-

çam respeitáveis e úteis aos Conventos dc Goa,

cujas Religiões se acham no ultimo abati-

mento, e muito faltas de Padres dignos, quando
elies ali, mais do que em parte alguma das

nossas colónias, se fazem precisos; pois que
cu apesar das opiniões do tempo sempre di-

rei, que as Congregações religiosas são o mais

firme apoio da nossa Sagrada Religião. Tal

foi a politica com que se governou a Índia

nos antigos tempos, em que os Vice-Reis pro-

punham ao Soberano tres sujeitos dignos da

índia, para Bispos dos Bispados vagos. O Vice-

Rei Conde da Ega, ultimo Vice-rei que go-

vernou com aquclle titulo antes do actual,

ainda propoz a El-Rei ires pessoas para Bispo

de Malaca, em 2 de Fevereiro de 1760.

O Estado da índia, na situação actual da

sua decadência, pouco tem a fazer com ne-

gociações politicas; porque confinando nós

com os inglezes, c com o Bonsuló, quanto a

este, elle se acha no ultimo estado de abati-

mento; a politica do Governo da índia, e da

nossa côrte tem sempre sido procurarmos
meio de o conservar, por ser mais conve-

niente ter um visinho fraco, do que um po-
deroso. Comludo um artigo separado e se-

creto, celebrado por occasião dc um tratado

entre o Estado da índia e o Bonsuló, em 1788,
pelo qual as províncias da Nova Conquista,

que por elle ficaram na nossa mão, se declara,

que è ale a resolução e indemnisação de Sua
Magestade, tem dado occasião a algumas re-

quisições do Bonsuló, uma logo no primeiro

anno do governo do actual Vice-Rei (por não
faltarem outras mais antigas}, a qual elle des-

vaneceu, formando um campo de tropa, na
fronteira confinante com o Bonsuló; outra em
180U, por intervenção da côrte de Ponem,
que mandou a Gôa um Enviado a pedir aqucllas

Províncias a bem dos Bonsulós. O Vice-Rei não
deu audiência a este Enviado, porque não vi-

nha revestido do caracter próprio para tratar

pessoalmente com o Vice-rei, segundo a eti-

queta diplomática portugueza na Asia. Eu, Jia

qualidade de Secretario do Estado, que então

era, tive com elle as conferencias necessárias;

cujo resultado foi ausentar-se elle muito con-

tente, do bom acolhimento que teve, porém

sem nada ter conseguido, nem ao menos a

mais leve esperança, porque a linal se lhe

respondeu, que tendo posteriormente ao tra-

tado rebelíado-se do Estada aquellas Provín-

cias em 1791», foram novamente conquistadas
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pelo magestoso Estado, (jue hoje as possue,

nio em virtude daquelle artigo separado, e

secreto, mas por novo titulo de conquista:

isto junto com a debilidade do Bonsuló, e nào

menos da côrte de Ponem, produziu a reti-

rada do Enviado. Por esta occasião o Vice-

Rei fallou com o Enviado inglez residente cm
Gôa, para elle saber do seu residente em Po-

nem o estado d'este negocio; elle pediu ao

Vice-Rei uma cópia do artigo separado, que
se lhe deu, não por minha vontade, porém o

Vice-rei me disse a este respeito, que como
o artigo estava com os Bonsulós, e elles o ti-

nham communicado á côrte de Ponem, os in-

glezes o podiam ali obter pelo seu Enviado,

e mesmo porque o Enviado de Gôa já tinha

uma cópia não authentica, que talvez lhe le-

ria sido dada por algum individuo de Gôa.

Hoje téem os inglezcs a posse de algumas ter-

ras do Bonsuló, visinhas ao Estado da índia

Portugueza, como Vingurlá e Neutim ; será

bom sempre ter cm vista, que os Bonsulós

secundados pelos inglezes, ou estes como se-

nhores, talvez para o futuro, das suas terras,

nio venham pedir estas Províncias, que pela

maior parte se acham guarnecidas unica-

mente com tropa, sem fortificações, e o cara-

cter dos seus habitantes é bastante revoltoso.

Confinámos também com os inglezes, e esta

nação hoje tão poderosa na Asia está sempre
em relações muito immediatas com todos os

daquelles vastos territórios; porém que nego-

ciações politicas se podem fazer na índia com
uma potencia, para assim me explicar, tão

monstruosa? E que mais é composta de uma
junta de negociantes, do que de um gabinete

politico; esta t- a própria expressão da nossa

côrte fadando para o governo da índia, a

respeito da companhia ingleza, c cuja ambi-
ção é cabalmente conhecida: eu já ponderei

em outro papel quanto tinha a dizer a este

respeito. Creio que nas actuacs circunstan-

cias o passo mais vantajoso que se podia dar

politicamente, era fazer sair por bom modo
o actual Enviado, que ali reside; elle presen-

temente só serve para entregar as cartas do
governo de Bengala, e receber as suas res-

postas; isto se pôde fazer, como antes sem-
pre se fazia, por correios, e ate hoje a cor-

respondência d'este governo é muito pequena,
e quasi de nenhuma consequência. A nossa

côrte já conheceu o quanto não era conve-
niente a residência em Gôa de taes indiví-

duos, como se vê do seguinte Officio expedi-
do ao Governo da índia em 5 de Março de

1783:

«Manda a Rainha, Nossa Senhora, partici-

par a V. S.* que seria roais conveniente que
V. S.

4
nào tivesse admittido os ditos agentes,

com o justo motivo de nào ter ordem d esta

côrte para o fazer, os quaes devem ser trata-

dos com toda a civilidade em quanto ahi re-

sidirem, e se fizerem dignos d elia ; aconte-
cendo, porém, que os ditos agentes se ausen-
tem, não deve V. S.* admittir outros n'esta

qualidade sem ordem expressa da mesma Se-

nhora.»

Não obstante*, Francisco Antonio da Veiga
Cabral recebeu o de que se trata sem ordem
e sem motivo. Este agente ou enviado serve

muito principalmente para pesquisar todos os

meios de fazer mal ao nosso pequeno com-
mercio, de communicar até as mais pequenas
cousas que nos pertencem, conhecer a força

da nossa tropa, rendas do Estado, etc, etc,
c formar partidos a seu favor, e dos interesses

da companhia: os vexames e damnos, que
elles nos causaram no tempo que as suas tro-

pas estiveram em Gôa são bem conhecidos
por diversos Officios do Vice-Rei, e nos quaes
se declarara as cabalas urdidas por elles, com-
binadas com alguns indivíduos bem conhe-
cidos de Gôa. Sobre estes pontos já apresen-

tei duas memorias, a que me refiro, uma
comprehende tudo desde que os inglezes pas-

saram á índia, até que as suas tropas oceu-

param amigavelmente Gôa; expressão bem
pouco decente de que elles se serviam ; e ou-

tra desde então ate ao presente. Eu sei que
se chegar á noticia dos inglezcs, ou dos seus

apaniguados o que cu digo c provo a este

respeito, serão todos meus inimigos, e pro-

curarão perder-me, porém para mim primeiro

está a honra de portuguez fiel aos interesses

do Meu Augusto e Amado Príncipe, do que
á minha felicidade, e teria muita honra em
ser victima, por tão honroso motivo.

Devo lambem fallar do Rajá de Sondem,
de quem nós hoje possuímos varias terras.

Quando Aydar Alican, pae do celebre Tipú,

atacou as possessões do Rajá de Sondem, elle

se acolheu ao nosso Estado da Índia, que o

recebeu, e com elle parte das suas terras,

que ainda hoje possuímos, as quaes Aydar
respeitou. A côrte sempre leve cm vista este

Rajá, c hoje seu filho, determinando muitas

vezes ao governo da Índia, que não o deixe

sair do Estado, prohibindo que elle lenha

qualquer communicação, entre outros com os

inglezes (Oflicio de 8 de Março de 17N4, e

de 20 do mesmo mez e anno) ; inculcando este

já alguma desconfiança com os inglezcs. Com-
ludo, não obstante tantas repetidas ordens

para elle não sair do Estado, o deixaram fu-

gir em 1800 (parle dada em 7 de Maio do
mesmo anno), e para peior, para casar com a

filha do rei, ou Rajá de Corga, de quem boje

tem muitos filhos; e sendo apanhado alcançou
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licença do Governador Francisco Anlonio da

Veiga Cabral, para sair do Estado, e ir effe-

c tivãmente casar, tudo a sollicitações, ou para

melhor dizer, por intriga do Enviado inglez,

que então estava em Góa, o Coronel Clark,

que eram aquelles mesmos cuja correspondên-

cia a corte prohibira (Parle dada á côrte cm
20 de Março de 1805}.

Esteve muitos annos fóra deGôa, e cm 1813

mandou para o Estado um filho com preten-

ção de se lhe pagar por inteiro a côngrua

com que se sustenta, que lhe foi reduzida a

dez mil xerafins, quando saiu do Estado; res-

pondeu-se-lbc que havia ordem da còrle, para

se lhe pagar por inteiro, que é de vinte e

tres mil xcralins, logo que ellc se recolha;

com effeito se recolheu cm 1814, e ficava em
Góa. Elie pediu ao governo inglez alguma

cousa para poder subsistir; o Governador man-
dou ouvir o Enviado residente cm Gôa, que

disse lhe deviam dar alguma cousa, porque

era pouco o que lhe dava o Principe Regente

de Portugal. Eu sabendo isto, ponderei ao

Vice-Rei, que este Rajá, cujas terras possuí-

mos cm parte, sem titulo, a quem Sua Alteza

chama primo, a quem manda dar Alteza, não

era politico, nem decente que recebesse uma
consignação dos inglezes, até mesmo para

não os ligar mais com elle, c em observância

das ordens da côrte, que prohibem a sua com-
municação com os inglezes, não obstante pe-

dir elle aquella consignação em contemplação

das terras, que sendo suas, os inglezes toma-

ram ao Tipú, cujo pae lhas tinha conquis-

tado. Eu saí de Goa n'este tempo, nada mais

sei ; será muito conveniente pensar muito si-

sudamente a respeito d este Rajá, que pode
pelo tempo ter pretenções, por si, ou por ou-

tros, ás terras suas, que possuímos sem titulo;

digo sem titulo, porque de algumas temos ti-

tulo legitimo, mas de outras não: c c muito

para receiar alguma cabala.

Concluo com outro objecto importante : cer-

tos Dcssaes do Estado, que tem questões com as

suas famílias, ou porque se não compõem, ou

porque se decidem, como não pôde deixar de

ser, contra uma das partes, a que fica mal
foge, c vem roubar dentro do Estado, o que
na índia se chama fazer pondaquins; estas

desordens antes não aconteciam, principiaram

adiante poderá acontecer o mesmo; porque

isto c antigo na índia, c data do tempo do

celebre Ilenriquc Carlos Henriques, famoso

nestas velhacadas, que a final a côrte bem
conheceu, antes illudida, a cujo respeito se

podem ver os Ofticios da còrte de 10 de Fe-

vereiro de 1707, 24 de Janeiro de 1770, e

sobre todos o de 29 de Março de 1786. Seria

muito justo pôr por uma vez termo a tão es-

candalosas, como perigosas intrigas; eu pu-
dera produzir factos, e até papeis, porém não

é do meu intento senão desejar que se evi-

tem tacs cousas para o futuro.

no Governo do Conde da Ega, e tem até

agora continuado, e o mais é, porque de den-

tro do Estado ha sempre quem os proteja, e

dividem os roubos, ou roubam em seu nome;
e ainda mais, a sublevação da província de

Pernem em 1795 foi uma cabala urdida por

indivíduos de Gôa, por dcsintelligencia que

tinham com o Governador, que então era

Francisco Antonio da Veiga Cabral; e daqui

Eu pouco poderei dizer a respeito do Es-

tado Militar, por ser um objecto absolutamente

estranho aos meus conhecimentos; direi, po-

rém, aquillo que é obvio.

S. A. R. paga na índia, quero dizer, em
Gôa e províncias adjacentes, a um exercito

de oito a nove mil homens. No primeiro de

Julho de 1814 pagava o Thesoureiro geral

das tropas a 8:29o (não contando a mari-

nha,' e cousas que lhe dizem respeito, nem
Ires regimentos de milícias, e as ordenanças).

A população do Estado em 1814 era de

265:693 almas portanto, segundo o calculo

de todos os políticos, devíamos ter em tempo
de paz 2:656 homens pagos; porém como es-

tamos em uma colónia, parece que bastaria o

dobro, a saber 5:312, c nem é conveniente,

e nem jamais uma nação bem regulada, en-

tretém em tempo de paz o mesmo numero de

tropa que em tempo de guerra. A tropa da
índia é composta de um regimento de arli-

Iheria, dois de infanteria, duas legiões cada
uma com duas companhias de cavallaria, o

corpo volante de Sipáes, e os pés de Castello.

O corpo de Sipaes tem subido a um numero
muito grande, a 2:027 praças; elle na sua

origem foi limitado a certo numero de com-
panhias, ou partidos, c em pequeno numero

;

augmentou-se, porém, tanto, que em 1773 se

mandou com elle acabar de formar a legião

de Pondá, para guarnecer a província de Bi-

cholim, e ficou o corpo reduzido, porém tor-

nou-se a augmentar tão rapidamente, que cm
1786 se tornou d'elle a mandar formar outra

legião chamada de Bardez para guarnecer a

província de Pernem, e Geou o corpo redu-

zido; porém hoje acha-sc outra vez com o

numero de praças que acima digo, numero
que nunca teve. Na Secretaria de Estado da
repartição existe um Officio do Vice-Rei muito

circumstanciado a este respeito, e a que se

respondeu, que S. A. R. se deliberava a re-

gular este corpo, e que no entanto se não
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provessem mais parlidos, além daqucllcs que

vagando pertencessem, por antigos pactos a

alguns Dessaes. Esta reforma é da primeira

necessidade, e devo advertir que a legião de

Bardez, creada para guarnecer Pernem, se

acha com os seus quartéis cm Bardez, pro-

víncia central, e onde está o 2.° regimento

de infan teria; a de Pondá, cuja metade deve

estar destacada, segundo a sua creação, em
Bicholim, não está ; e vindo d aqui a proceder

que estas províncias fronteiras se guarnecem
com Sipáes, e por isso se faz preciso um tal

numero. As companhias de cavallaria, a exis-

tirem no estado em que se acham, é melhor

que não existam, por quanto para o serviço

são qnasi nuilas, por maus cavados, e nenhu-
ma disciplina, e fazem uma grande despeza.

Os pés de Castello foram abolidos por or-

dem da corte em 3 de Março de 1773, e se

tornou a recommendar a sua abolição em 3

de Janeiro de 1776; comludo nunca foram

abolidos, e no anno de 1800 subia o seu nu-

mero a 858; a maior parte eram cosinheiros,

marinheiros, etc, de varias pessoas de Gôa;
apesar de soffrerem uma grande reforma, ainda

no anno de 1814 havia 577, osquaes còmem
o soldo sem irem ás suas praças; cu achei

até praças de menor idade em pés de Cas-

tello: por esta occasião reflicto, que nos cor-

pos arregimentados, ha demasiadas praças de

menor idade, e é preciso pôr a isto um limite.

Os soldos dos oíllciaes e soldados são mui
diminutos, principalmente os primeiros, po-

rém eu não vejo modo de cites se augmenta-
rem sem se reduzir o numero da tropa

; d'aqui

nascem as malversações, que se observam em
licenças, pagamentos de soldos subtrahidos,

e de pão aos soldados. Hoje, a requerimento

meu, se passaram a pôr em execução entre

outras cousas o § 14." do alvará de 28 de

Abril de 1773, e capitulo 9.' do novo regu-

lamento, que manda passar revistas de seis

em seis dias ao pagar o pret, o que fez cohi-

bir muito o grande numero de licenças dadas

a soldados que jamais iam aos seus corpos,

cujos soldos pagava a fazenda real, sabe Deus
a favor de quem ; eu tenho na minha mão
mappas assignados por diversos Commandan-
tes de companhias, onde com a maior impu-

dência se declaram estas licenças dadas a be-

neficio particular; penso que com a minha
retirada tudo tornaria ao antigo estado ; e se-

ria conveniente, que uma ordem da côrte

mandasse pôr em indefinitivel execução o de-

creto citado.

Com elTeito admira, roas é um facto, o 2.°

regimento de infantena não tinha livro mes-
tre havia muitos annos, quando eu fiz que se

lhe désso; e os duplicados destes livros que

o decreto mencionado manda que hajam na

thesouraria das tropas, ou contadoria da fa-

zenda real, e que todos os mezes uns sobre

outros subam á presença de quem governa o

Estado para examinar o seu estado com os

mappas mensaes dos corpos, apesar de se fa-

zerem e riscarem em 1774, nunca se escre-

veu nelles; cu requeri a sua existência, e

quando eu saí de Gòa os havia, c eram to-

dos os mezes presentes ao Governo, c eu mes-
mo assistia ao exame, que o decreto determina,

hoje não sei o que será. A requisição minha
ordenou a corte em 3 de Maio de 1811, que
todos* os annos se licenciasse a nossa tropa

(não de europeus) segundo determina o de-

creto do 1.° de Janeiro de 1800, e segundo
a máxima do grande Frederico, isto produz a

beneficio da fazenda real sessenta e tantos mil

xerafins, por anno, c os soldados estimam
muito estas licenças, pois até pedem proroga-

Ção delias; ha comtudo pessoas a quem não

é conveniente que ellas se dôem desta ma-
neira, isto é a beneficio da fazenda real, por

que ellas sempre se deram, mas a beneficio

particular. Será justo determinar novamente,

que cilas continuem, pois receio bem que hoje

mesmo, ao menos estejam muito diminuídas.

A requisição minha ordenou a corte em 31

de Maio de 1810, que senão promovessem

mais Ofliciaes de Marinha suspendendo as

suas promoções. O numero dos Ofliciaes era

immenso, e sem proporção alguma com os

vasos que tínhamos: haviam seis Chefes de

Divisão, oito Capitães de Mar e Guerra, e mais

Ofliciaes em maior numero nas outras classes,

e havia uma só pequena, e velha fragata, um
brigue muito pequeno, c uma corveta, esta

já se perdeu. Será conveniente continuar com
esta suspensão.

Podéra notar muitas malversações, que exis-

tem, principalmente com alguns dos corpos de

tropa, e tenho mesmo na minha mão documen-
tos autheu ticos que as pcovara, porém uma •

vez que se occorra á sua continuação, como
deixo ponderado, é quanto basta.* S. A. H.

em Oflicio de 3 de Maio de 1811, reconhe-

ceu parte das maquinações a este respeito,

sem que eu tivesse fallado nas que S. A. R.

reconheceu ; donde se vê que houve mais quem
as annunciasso.

Ralado Civil.

Limito-mc neste objecto a ponderar o que

já foi presente a S. A. R. em um officio meu,
pois clle deve existir na secretaria d'Estado

da repartição, uma vez que delle fez menção
o Conde das Galvêas; em resumo, os ouvi-

dores de Gôa, Bardez e Salsetc, são leigos, e
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pela maior parle não só muito iguorantes, po-

rem ainda muito mais tímidos, segundo o

caracter daquellc povo, os Canarins; e os Gc-

neraes das Províncias, logares que Sua Ma-
gestade mandou abolir em 24 de Fevereiro de

1776, substituindo era seus logares os Mes-

tres de Campo, que ainda hoje existem, mas
que em '.10 de Março de 1791 foram suscita-

dos de novo por arbítrio do Governador da

índia, unicamente com o fundamento de dar

mais aquelle soldo a alguns Coronéis; estes

Governadores arrogam toda a jurisdicção ci-

vil, que se acha em mãos tão débeis, decidem

causas eiveis, e criminaes, fazem partilhas e

. inventários, e ate eu já fui citado como Pro-

curador da Corda e Fazenda, pelo despacho

do General da Província de Bardez, que c o

mais acérrimo em querer ser Juiz de Fora,

Corregedor, Ouvidor, Provedor, ele. ctc. ele.

Eu já remelti a S. A. R. vários despachos

deste individuo, c agora tenho outros por

onde se mostra a sua prepotência e mesqui-

nhos conhecimentos, a cuja vista propunha eu,

que se extinguissem estas ouvidorias, unindo-

sc a de Bardez á de Gòa, para o que estava

muito próprio o Ouvidor Geral do Civel, que
é um Desembargador, e para a província de

Salsetc ercar-se um logar de Juiz Letrado,

que podia lambem servir na Relação nos casos

em que são precisos seis Juizes, e mesmo as-

sim estas ouvidorias ficam muito pequenas,

quanto á extensão, e intenção, c se lhes de-

viam unir os logares de Juizes das communi-
dades, pelos mesmos motivos, c como se pra-

ticou em 1774, quando para ali foram Juizes

Letrados. S. A. R. foi servido mandar res-

ponder a esta minha proposição, em oflicio de

28 de Setembro de 1813.= £ tendo S. A. R.
tomado em consideração assim o proposto ar-

bítrio de V. Ex.*, como o que sobre a mesma
providencia havia judiciosamente suggerido o

Secretario do Estado, Diogo Vieira, se propõe

S. A. R. a dar na monção seguinte, aquella

providencia que parecer mais conforme á me-

lhor administração da justiça, e serviço daquella

Relação. =Scri& muito conveniente adoptar

este arbítrio; bem como fazer pôr na mais

viva execução as repetidas ordens que ha na

índia, para se sindicar dos Governadores de

Damão e Diu, para cohibir as escandalosas

prepotências absolutas, e roubos que se tem

practicado n aquelles infelizes, e desampara-

dos vassailos de S. A. H ; eu fiz uma longa

exposição a este respeito cm uma memoria de

15 de Janeiro de 181 2, que deve estar na

Secretaria de Estado, mas o que não produ-

ziu effeito, por motivos particulares, que se

oppozeram ao bem publico. Reliro-me a esta me-
moria, sobre a mais ampla c exarla exposição.

Devo lambem ponderar que os povos das

Novas Conquistas, contíguas ás nossas anti-

gas Províncias, e que fazem a mais conside-

rável parte do Estado, ao menos quanto á

extensão, governa m-se por suas leis particu-

lares, para o que tem um Juiz Intendente

Geral, que é um dos Ministros da Relação.

Seria muito justo, c politico ir pouco a pouco
e com moderação, chamando estes povos ao

systema da nossa legislação, para o que pôde
muito concorrer o seu Juiz intendente, quando
seja homem hábil; daqui resultaria, que estes

povos dentro em pouco tempo ficariam mais

unidos a nós, e talvez em termos, que jám&is

se podessem rebellar, como até aqui por ve-

zes tem feito
;
pois que as nossas leis são mais

suaves do que as que os governam. A poli-

tica e o bem do Estado assim o pedem.

nuifii.

Seria preciso escrever um volume, para di-

zer quanto ha a este respeito ; direi porém so-

mente o que parece mais essencial, e quando
seja preciso, posso responder com bastante

conhecimento de causa aos objectos que se

ordenaram.

A receita do Estado da índia póde-se cal-

cular uns annos pelos outros, de 1:700:000
xeraGus a 1.900:000, e a sua despeza quasi

a mesma como se pôde ver do seguinte mappa

:

Anno 1806.

Receita 1:830*427:0:43:K
Despeza 1:821*052:3:24: í

1807.

Receita 1:956*703:0:07: \

Despeza 1:959*044:4:27::
1808.

Receita 1:908*337:2:09:^
Despeza 1:908*066:3:23:

;

1809
Receita 1:794*681:1:40:,-",

Despeza 1:779*509:4:26:
;

1810.

Receita 1:955*713:3:52: :

Despeza 1:837*403:0:15:^
1811.

Rcccila 1:810*931:4:59:,',

Despeza 1:810*166:0:13;
;

1812.

Receita 1:739*455:3:44: [

Despeza 1:694*411:2:59: ;

1813.

Receita 1:728*912:0:00: \

Despeza 1:726*802:0:28

Os motivos porque as receitas são variáveis.

s8o, primeiro as alfandegas que rendem mais
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ou menos; as rendas principaes que sobem
oo diminuem, e mesmo o rendimento territo-

rial, que tem diminuído. A alfandega de Goa
tira o seu principal rendimento dos direitos

que pagam os navios, que vão de Portugal,

oo Brazil, buscar pannos da Costa de Mala-

bar, para o commercio da escravatura, e co-

mo estes navios vâo uns annos mais, outros

menos, e até téem deixado de ir alguns annos,

d aqui provém a differença do rendimento.

As rendas principaes algumas téem dimi-

nuído; a dos dízimos progressivamente, bem
como a do tabaco de pó, que foi em outro tempo
a mais essencial do Estado, e que por isso me-
receu ter uma junta para a sua particular

administração, boje acha-se reduzida a bem
pouco. A do tabaco de folha, que principiou

por ora ensaio do tabaco de folha do Brazil,

em 1777, é boje a principal do Estado, e

lem-se progressivamente augmentado, não
obstante ter abatido no ultimo arrendamento,
mas isto foi por terem evacuado Gôa as tro-

pas inglesas; pois feito o calculo do consumo,
que fazia o campo inglez, ainda a venda veiu

a subir, feita a devida proporção.

As rendas territoriaes tem diminuído e di-

minuirão, já porque o coco, principal pro-

ducçèo do paiz, tem perdido quasi todo o seu
preço (a este respeito me remetto á referida

memoria de 15 de Janeiro de 1812, onde muito
largamente fallci sobre este objecto, ponde-
rando o remédio mais obvio), já porque a fa-

zenda real tem menos fazendas do que tinha,

porque, no governo de Francisco Antonio da
Veiga Cabral, se venderam algumas das me-
lhores propriedades da real fazenda, cujo preço
Hic gastou, e cujos rendimentos hoje faltam.

Entre fazendas que se venderam, trastes de
ouro e prata, que mandou reduzir a dinheiro,

que eram do espolio dos jesuítas; e dinheiros,

< apitaes que venciam juros, que elle distratou,

e consumiu importam em 1.216:249:2:26 I se-
rafins; e ainda roais 112:000 xerafins do im-
porte que os inglezes pagaram pelo preço de
uma fragata nossa que os inglezes pediram em-
prestada, e elles perderam ; e roais uraa grande
>omma que elle pediu ao cofre dos defuntos e

ausentes, da qual ainda uma boa parte se pa-
gou no tempo do actual Governo, e mais a

contribuição que elle impoz ás camarás geraes

da terça parte do liquido do seu rendimento,

que importava cada anno em quasi duzentos
mil xerafins, c que ba oito para nove annos
*o se recebe metade, por se conhecer, que isto

ia arruinar de todo estes tão úteis estabele-

cimentos. Além d isto a fazenda real perde lo-

dos os annos em foros, porque, havendo or-

dem para se aforarem dos confiscados jesuítas

pelo calculo feito pelo rendimento de cinco

AX.V nOC. ILT. PARTE ?U0 OFP. — SERir

annos próximos, bem se vé que este íòro è

mais uma renda do que fóro, e a poucos

passos os miseráveis foreiros, em soflfrendo duaa

novidades más, ficam perdidos, e vão entregar

o prazo á fazenda real, onde não ha remédio

senão acceita-lo.

As dividas activas da fazenda real são im-

mensas, e ha muita omissão em ellas se co-

brarem; eu sempre fiz toda a diligencia que

pude como Procurador da Corôa e Fazenda,

porém como não tinha na minha mão os meios

de coacção, nadi pude fazer mais de eflectivo.

As alfandegas do Estado estão muito mal

arranjadas; quanto á de Gôa mesmo, retíro-

me a officios que vieram de Gôa na monção

passada, c na de 1811, os quaes devera ser

examinados com muito tento, porque o obje-

cto é essencial, c eu seria muito extenso se

quizesse agora ponderar o que ha a este res-

peito, quando se acha tudo elucidado naquelles

officios.

Quanto ao tabaco de pó, falta dizer que esta

renda, que tem progressivamente augmenta-

do, e que é ainda muito susceptível de au-

gmento tem soffrido alguns tropeços, t a falta

de tabaco que alguns annos se tem experi-

mentado, 2.° o ser elle de péssima qualidade,

como sempre tem acontecido ; a venda d este

tabaco estende-se a Gôa, e províncias de Bar-

dez e Salsele ; as outras províncias, a saber

:

Pondá, Bicholim, Sanquelim, Pernem, e Ca-

nacona, não o consomem, pois fumam tabaco

do paiz, onde elle muito abunda: d'aqui pro-

vém, 3.° que o contrabando é muito fácil dc

se introduzir nas províncias onde existe a

renda pela visinhança e trato continuo dos

habitantes- de umas e outras províncias; e

para fallar a verdade, os destacamentos da

tropa, e os quartéis dos soldados são os pri-

meiros armazéns deslc contrabando. Seria

muito conveniente estender esta venda a Io-

das as províncias que compõem o Estado da

índia; e supposto se não devam quebrar os

privilégios dos povos da Nova Conquista, isto

se poderia conseguir com desteridade, con-

vidando estes povos a fumarem tabaco do

Brazil, que é muito superior em bondade, e

preferível por todos aquelles habitantes; po-

rém para isto seria preciso introduzir tabaco

do Brazil, n'aquellas províncias, por preço

muito módico, até se costumarem os povos a

elle. e depois estabelecer a renda, pois que

depois de costumados ao tabaco do Brazil

jamais o deixarão; era portanto preciso ha-

ver abundância de tabaco, e muito bom.

S. A. B. tem mandado pagar na índia, ha

annos, o preço do tabaco de pó, e folha : isto

é um impossível, e é mesmo querer perder o

Estado da índia. Ha poucos annos ia para a

— abril 1851. 6
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índia de Portugal dinheiro cm moeda (ainda

foi em 1793), para soccorro do Estado; ia

fardamento para a tropa, munições, arma-

mentos, petrechos, e géneros para o arsenal,

tudo cm grande quantidade; agora ha ânuos

nada tem ido; e de mais teiu-se mandado vir

para esta côrte este dinheiro
;
que vem a ser

o mesmo que cortar o couro e cabello ao Es-

tado da índia, e portanto quere-lo perder:

não é occulla a pessoa de quem foi o conse-

lho, aftlançando ao ministério a facilidade da

sua execução; porém também não é occulto

o motivo particular por que assim aconselhou.

Damão e Diu pedem continuamente a Gôa
soccorros de dinheiro, e se lhe tem mandado;
torno a referir-mc á memoria, aonde larga-

mente fallo de Diu e Damão. Com cffeito, é

desgraça nossa vermos os males, conhecer-

mos os remédios, e não os applicarmos!

lo

A memoria que tantas vezes lenho aceu-

sado, foi feita propriamente sobre o commer-
cio da índia portugueza, cila abrange todos

os damnos que nós temos causado ao nosso

commercio, os que Ibe lêem causado as nações

estrangeiras, os meios que a côrte tem em-
pregado para o vigorisar; e considerando fi-

nalmente o commercio da índia no seu estado

actual, aponta os meios conducentes para o

vigorisar
;
por esta occasião fallei de todas as

nossas colónias, que ligam commercial ou po-
liticamente com Gôa, e das suas fabricas, ren-

das, alfandegas, forças, etc, e portanto nada
mais faço do qne referir-me a cila, e aceres-

centarei somed te algumas cousas de que ali

não fallei.

O alvará de 14 de Fevereiro de 1811 , feito

sobre o commercio da índia, tem erros pon-
deráveis de omissão e commissão. S. A. R.

foi informado por pessoas que não tinham os

necessários conhecimentos das cousas da índia.

O único commercio, que engrossa as alfan-

degas do Estado da índia é o dos pannos de
Malabar, que se compram na Costa, e despa-

cham em Gôa para o commercio dos negros,

e este commercio vae acabar como se diz, e

como ha de acontecer infalliveimenle, porque
assim o querem os inglezes (elles não hão de
perder a presente occasião da perdição de Bo-
naparte, para apressarem a epocha de acabar
a escravatura) acaba de todo o pequcnoTesto
do nosso commercio na Costa de Malabar; o
commercio da do Coromandel, supposto que
continuará, nada influe, nem aproveita a Gôa,
nem aos outros nossos estabelecimentos asiá-

ticos. O Estado da índia não pôde subsistir

com o deficit, que as suas alfandegas devem

experimentar, e convém que S. A. R. e os

seus ministros, com antecipação hajam de

prover a este inconveniente, antes que o raio

cáia, se bem que o trovão já sôa. O Estado

da Índia não apresenta género algum de re-

cursos; tudo ali é pobre, e todos ali vivem,

mais ou menos, da real fazenda; que des-

graça se um dia as suas rendas não forem

bastantes

!

Eu teria muito a dizer sobre as consequên-

cias fataes e muito próximas da abolição do

trafico da escravatura, sobre os motivos pú-

blicos e particulares da nação philantropica,

que a exige até com ameaças ; do modo como
esta mesma nação, que não quer que se coin-

merceie em escravos, mudando unicamente os

sentidos ás palavras, tem escravos, e commer-
ceia em escravos. Eu queria que pela nossa

parte se lhe expozessem as series necessárias

dos desgraçados acontecimentos, que vão rea-

lisar-se sobre a costa do Brazil, Africa, e dos

mais domínios de S. A. R. na costa do Ma-
labar. Se a filantropia é a favor dos negros,

porque não será também a favor dos que os

inglezes chamam seus antigos adiados? Aquel-

les estabelecimentos, pelas suas localidades

no globo, por suas producções naturaes, e

pelos seus enlaces políticos, estão de tal ma-

neira dispostos, que com uma pouca de activi-

dade, viria, em pouco tempo, o nosso Sobe-

rano a ser o senhor dos mares, e a ter a chave

do commercio do Brazil, Africa e Asia, pois

que o esqueleto do corpo politico que nós fo-

mos em outro tempo, tendo ainda a cabeça

recostada no paiz dos heroes, que fazendo en-

cher de espanto o' mundo todo, ainda hoje

mostravam que são quem d antes eram, toca

com os seus braços, Brazil de uma parte,

Africa de outra, e estende os seus membros
aos melhores pontos da Asia; Gôa, pela sua

posição
;
Damão, a mais própria para a con-

strucção de vasos marítimos; Macau, com a

exclusão de todas as outras potencias, o es-

tabelecimento hoje o mais commerciante dos

portugutzes, guardada a devida proporção; e

Timor, a melhor pedra que compõe a corôa

portugueza na Asia. Mas talvez este mesmo
conhecimento seja a causa de se pretender a

nossa aniquilação.

Desejava eu que se procurasse do governo

philantropico : Se acaso quereis que a escrava-

tura acabe, será acaso permittido ás nações

que tem colónias não comprar escravos, mas

engajar negros, como vós fazeis? Será per-

mittido reter os negros dez ou mais annos em
nosso poder, em paga de lhes ensinarmos os

principios de Religião como vós fazeis? Ser-

oos-ha permittido no espaço d'estes annos

casacos c estabcleec-los em o nosso paiz do
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firazil, como vós fazeis, nos vossos de Ceylâo,

Cabo da Boa Esperança, e Serra Leôa? Ser-

nos-ha permitlido irmos engajar negros ás

soas terras, para sentarem praça, c jurarem

para sempre nossas bandeiras, como vós fa-

zeis na Asia? Ser-nos-ha licito tomar as em-
barcações inglezas, processar os emissários da

companhia ingieza, que não só compram es-

cravos aos seus senhores, para os engajarem

ao seu serviço, mas até os levam sem os pa-

garem, e que infringirem os tratados sobre a

abolição da escravatura, assim como vós to-

maes os nossos? E finalmente, os princípios

da vossa philantropia consentirão que o Sobe-

rano de Portugal, assim como agora manda
vir um exercito de Portugal para o Brazil,

assim como tem mandado, por diversas vezes,

ir casaes dos seus vassallos das ilhas para

Portugal, etc; ser-lhe-ha livre mandar vir dos

seus Estados Africanos casaes dos seus vas-

sallos negros para se estabelecerem, não como
escravos, no Brazil? Estas explicações pare-

cem muito importantes, para evitar questões,

e vexames para o futuro. Se a ellas respon-

derem que sim, poder-se-ha dizer que a sua

philantropia é verdadeira; se disserem que
não, então cada um pense como quizer.

O amor da humanidade para com os povos

reduzidos á escravidão não tem sido desco-

nhecido aos nossos Augustos Soberanos, e ás

suas leis; antes bem pelo contrario. Assim

como, quando Portugal enchia o mundo de

admiração, e abrangia com os seus vigorosos

braços as mais remotas regiões das quatro

partes do mundo, a Inglaterra envolvida em
guerras de Religião, e dissenções domesticas

apenas saindo de uma historia sanguiuosa

e barbara, era como tal conhecida no Uni-

verso; assim quando os nossos Soberanos se

lembraram de beneficiar os escravos, ainda

a sociedade dos amigos dos negros em Ingla-

terra não existia, nem era sonhada. Logo

desde a fundação da monarchia portugueza

publicaram os nossos Soberanos leis tenden-

tes a destruir o governo feudal, e a final nas

nossas ordenações, tit. 42.° do liv. 4.°: Que
não sejam constrangidas pessoas algumas a

pessoalmente morarem em algumas terras ou

casaes, tirada já da Manoelina liv. 2.° tit. 48.°

Deixando quanto o Senhor Rei D. Sebastião

determinou em 20 de Março de 1570, e os

Monarchas que se lhe seguiram, direi que o

Senhor D. Pedro II aboliu toda a escravatura

das índias e do Brazil cm o 1.° de Abril de

1680, e lhe restituiu a liberdade das suas
j

pessoas, commercio e bens, o que confirmou
j

mais amplamente o Senhor Rei D. José I em i

C de Junho de 1755, e em 19 de Setembro

de 1761 aboliu a escravidão dos negros em

Portugal, e agora S. A. R. acaba de minorar
os males que experimentavam os negros que
se transportavam para o Brazil.

Tornemos a fallar de Damão, este estabe-

lecimento offerecc tudo quanto se pôde dese-

jar, para construcções marítimas ; a melhor
madeira de teca de toda a Gosta, se bem que
hoje se tem roubado muito á fazenda real, e

das partes mais visinhas aos estaleiros, esta-

leiros feitos pela natureza os mais seguros;

excedentes constructores, e a mão de obra

tão barata, que parece incrível.

Uma fragata de 48, feita em Damão, cus-

tou em 1772, 111:970:2:34 ! xerafins; e ou-

tra de 64, custou 176:956:0:29 xeraGns,

como se pôde vôr em um officio do governo

de Goa dirigido á Secretaria de Estado d esta

repartição, em data de 27 de Fevereiro de

1772. A primeira importou em dinheiro forte

17:915*260 réis, e a segunda 23:312^960
réis; creio que no anno de 1811, ou 1810,

se mandou do Governo da índia um mappa
exacto de quanto podia custar uma fragata

fabricada em Damão, segundo as proporções

do mesmo mappa ; seria conveniente aprovei-

tar aquella madeira, que se perde c furta,

os obreiros que cada dia se vão retirando, e

felicitar aquelle estabelecimento, mandando
ali fabricar vasos, se acaso clles se precisam.

Damão^agora trabalha menos depois que, pelo

tratado de 19 de Fevereiro de 1810, sobre a

legitimidade dos navios dos portos nacionaes,

deixaram os inglezes de ali fabricarem. O
actual Governador de Damão tem obrigado a

que se trabalhe de graça em construcções

suas próprias, c tem afugentado os proprie-

tários de novas construcções, impondo-lhes

contribuições pesadas para clle Governador;

tenho sobre isto documentos na minha mão.

Será justo também fallar no quanto se pode

interessar em mandar fazer em Gôa amarras

de cairo, e cabos de linho, para a nossa ma-
rinha : elles são summamente baratos e muito

bons. Quando o Senhor Infante Almirante

General mandou fazer, em Gôa, uma encom-

menda d'esta natureza, de Gôa se remetteram

as contas do seu importe (apesar de que as

pagou a fazenda real de Gôa), e por cilas se

pôde conhecer se é útil, ou não, esta espe-

culação.

Resta-me fallar da Directoria Portugueza em
Surrate; os negociantes de Gôa, e os sobre-

cargas dos de Lisboa e Brazil, queixam-se da

existência d'aquella Directoria : eu já fallei

largamente a este respeito, para esta côrte,

em 1808. Em 9 de Abril de 1799 diz para

a côrte o Governador Francisco Antonio da

Veiga Cabral, que ella é prejudicial aos esta-

belecimentos de Daroào e Diu. Em 4 de Abril
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de 1800, diz, que ella c prejudicial ao com-

mercio, e principalmente na mão dos Lou-

reiros. E em 28 de Janeiro de 1801, infor-

ma para a corte, que ella deve ser abolida

;

e sendo ouvidos os negociantes de Gôa, os

Deputados da Junta da Fazenda Real, e roais

pessoas de conceito, dizem em o 1." de Maio

de 1800 depois de uma larga exposição de

motivos, deve esta feitoria ser abolida. Eu
tenho a cópia de todos estes papeis, e estou

ao facto de tudo quanto diz respeito a esta

Feitoria, e sendo do real agrado fatiarei ex-

tensamente a este respeito, supposto que, se

acabar o trato da escravatura, por si mesmo
acaba esta Feitoria, porque as grandes som-

mas, que ella agora rende ao director, se tor-

nam nullas.

Ouvi também dizer, que Rogério de Faria,

um negociante, vassallo portuguez, natural

de Gôa, estabelecido em Bombaim, propozera

para a côrte, que se o nomeassem director de

Surrate, elle se compromettia a ter em Gôa
as cargas promptas para os navios portugue-

zes, o que seria de summa utilidade: porém
que os Loureiro», que querem possuir esta Fei-

toria como em herança, fizeram que tal re-

presentação não fosse, ou apresentada, oa
não attendida: eu não assevero o facto; re-

firo só o que ouvi.

Eu também pudera dizer, que os pannos
de Belagate, que descem a Gôa pelos Gates
visinhos, são da maior utilidade para o nosso

commercio, como experimentou o navio Bal-
semão a ultima vez que foi á Costa de Ma-
labar em 1811 ; porém como isto lesava in-

teiramente os interesses dos Directores de
Surrate, procurou-se meio de não continuar

aquelle commercio, que principiava, apesar
das vantagens reconhecidas, e ponderadas
pelo Vice-Rei em um officio para esta côrte

a este respeito, ao qual me refiro, e até nem
da corte attenderam ás propostas que n elle

se faziam para promover o dito commercio

;

porém se o trato da escravatura acabar, acaba
com elle este projecto, e de todo o commer-
cio portuguez na Costa de Malabar.

Rio de Janeiro, 31 de Agosto de 1815.

Diogo Vieira de Tovar e Albuquerque.
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MAIS DO MILHO ULTRAMARINO.

PAUTE NÂO OFFICIAL.

IKIOBIA

« STSTESA PABA AS COLORIAS POKTl GIEZAS

40 ILL."* B BX.m SB. TISCONDB UB SÁ Di BANDEIRA,
Ulmo B BBCHBTARIO DK KHTADO HOTIOBABIO,

DO COnSBLHO DB IFi MAOIWTADB,
DIOBO FAB DO BKINO, BTC.

, BTC, BTC.

Li." e Ex."' Sr. Visconde de Sá da Ban-
deira.=É com o maior respeito, e reveren-
cia, que rogo a V. Ex.* a graça de conceder-
n€ a licença de offerecer-lbe esta memoria das
nossas Possessões da Africa Oriental. Este

pequeno trabalho é insignificante, pelo mal
limado, e por todos os motivos mal feito;

comparado á matéria brota, e por isso com
pouco valor, mas de boa qualidade, e que na
mão do artista hábil e perfeito, tornar-se-ha
om chefe de obra ; tal foi a esperança que
concebi ao emprehende-la. Não estando ao
meu alcance poder dar-lhe mais perfeição, e

pô-la em estado de merecer valor, e mesmo
de ser vista sem indulgência; sempre grato,

e conservando na lembrança a continua pro-

tecção que tenho achado em V. Ex/ e con-
fiado, porque ainda a não desmereci, de que
não ma recusaria uma vez, é por isso qoe a

destinei a V. Ex.
4 como um tributo de home-

nagem, e por ser a pessoa competente tanto

peia sua posição social, como conhecimentos,
etc. de pô-la em estado de obter valor, que
» assim poderá merecer. O assumpto da me-
moria, que é despido de todo o sentimento
estranho, é simplesmente o que me dieta a ra-
iào, sendo objecto que merece attenção, é o
qoe me animou a emprehender tal tarefa, sem
base alguma scièntifica ; mas o que falta por
este lado, sobra cm bons desejos, e pela per-
suasão em que estou, de que, só as nossas
colónias nos podem tirar do apuro em que
estamos, e das dificuldades porque vamos ca-

minhando. Oxalá continue a achar o benéfico

acolhimento com que V. Ex.
1
se tem dignado I

ANN. DO C. ULT.— PARTE NÃO 0FF. — SKRIE !.

honrar-me. Deos Guarde e prospere por dila-

tados annos a vida de V. Ex.'

Setúbal, 2 de Janeiro de 1850.=De Y. Ex.'

Servo muito grato, e reverente=:Antonio Can-

dido Pedroso Gamitto.

MEMORIA

SOBRE TJM SYSTEMA PABA AS COLÓNIAS POBTUSCBZAS

PELO SB. ANTONIO CANDIDO PEDBOSO GAMITTO.

A residência constante durante dezesete

annos na Africa Oriental, continuamente em-
pregado em commissões e governos, especial-

mente em rios de Sena, Sofala, e Lourenço

Marques, faz com que sinta o mais vivo in-

teresse por esta província, c punge-me o to-

tal abandono em que tem estado. Ella, pela

sua riqueza, extensão e fertilidade, está em
circumstancias de ser um forte apoio, e mesmo
desaffrontar o Governo de embaraços finan-

ceiros. Com quanto se formem supposições

vantajosas sobre a riqueza d'esla provincia,

todavia a realidade excede muito qualquer

juizo.

Não é fácil avaliar a sua importância sem

um estudo pratico e assíduo. Todos os ele-

mentos de riqueza e prosperidade apparecem

virgens, assim como a civilisação. Em quanto

esta, e as mais colónias pertencerem a Por-

tugal, nutro esperanças lisongeiras de que

ainda virá um dia em que o Governo, conhe-

cendo os verdadeiros interesses da nação,, ti-

rará d elias todos os recursos de que carece

;

que a uma rotina antiga e péssima de admi-

nistração colonial, substituirá um systema

adequado, segundo tem mostrado os das coló-

nias de outras nações, que tanto lêem prospe-

rado, tornando-as por isso um domínio ulil

e de importância real. Continuando as pro-

víncias ultramarinas a serem administradas

pelo systema seguido, isto é, de abandono e

desleixo, bem longe de serem de utilidade,

tornam -se um fardo pesado, e a sua perda é

certa, e talvez não esteja mui distante, e en-

- maio 1831. 7
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tSo teremos a lamentar uma falta irreparável,

e sem esperança de restaura-las, attendeudo

não só á distancia, como aos meios de que para

isso se carecem. As províncias ultramarinas

só são bastantes para restaurar o nosso com-
mercio, agricultura, industria e navegação.

Os melhoramentos e impulso que tem tido a

Africa Occidental são palpáveis, e podem vir

a ser de grande interesse; todavia, providen-

cias c melhoramentos de tal natureza devem
ser de grande escala, c por isso pedem meios

fortes e grandes despezas com que o nosso

estado de finanças não pôde, e muito menos
acudir a todas; porque despezas parciaes es-

gotam o thesouro, são sacrifícios sem espe-

ranças de resultados vantajosos e- aggravam
o mal geral.

As nossas possessões da Africa Oriental,

d'onde trato especialmente, são demarcadas

de 10" a 26° de latitude sul, mas para o in-

terior temos a posse de grande extensão de

território, posto que todo elle inculto, e ape-

nas povoado por duzentos europeus, o máxi-

mo, limitando-nos assim a pequenos fortes

mal construídos, mal armados, e mesmo mal

defendidos, de forma que apenas com grande

esforço podem oppor uma fraca e curta re-

sistência aos cafres, por quem constantemente

são atacados.

Á vista do que fica referido e debaixo d este

ponto de vista passo a descrever

•estado pre*en<e. Mm provide n c i a » <ie «.ue carece.

O meu fim não é historiar, nem escrever

para mera curiosidade; é unicamente com a

intenção de ser util, dando assim nestas mal

alinhavadas frases, e em termos muito vul-

gares e singelos, uma exposição demonstra-

tiva pela qual se conheça que estamos per-

dendo interesses reaes, e os únicos com que
ainda podemos prosperar.

MOÇAMBIQUE

•

A pequena ilha de Moçambique terá de

comprimento, pouco mais ou menos, duas mi-

lhas, e de largura meia; tem soffriveis edifí-

cios e ruas alinhadas, e é n'ella que residem

as Authoridades superiores da província. Na
extremidade norte da ilha avulta a fortaleza

de S. Sebastião, respeitável na verdade, mas
começando a corresponder em ruina com a

província, pelo abandono em que jaz, porque

em varias partes começa a muralha a dam ni-

near-se, bem como as cisternas: com quanto

não sejam precisas, por ora, grandes despe-

zas para seu reparo e conservação, comtudo

indica que de propósito se quer a sua des-

truição. Na outra extremidade sul da ilha jaz

o pequeno forte de S. Lourenço, quasi em
ruina c sem armamento, porém ainda de fácil

reparo. É d'csta pequena ilha que os nossos

antepassados fizeram o empório do seu com-

mercio, que hoje está anniquilado, c a sua

decadência vae em progresso, como tudo

quanto é nosso. A população europea é limi-

tadíssima, e apenas chega de 80 a 100 indi-

víduos, e isto em occasião de chegada de nau

de viagem do reino, e em consequência dos

Officiaes e degradados; mas em poucos mezes

fica reduzido o numero pelos que morrem.

Próximo á ilha jaz o continente onde temos

um soffrivel território, sendo parte d'clle oceu-

pado por propriedades rústicas, mas quasi

incultas, e principalmente a orla da praia são

palmares com boas casas; porém estes terre-

nos, bem como o resto, estão como os pinhaes

e charnecas da Europa.

Quanto á ilha, está no caso de tornar-se

um dos estabelecimentos mais salubres da

província, removendo-lhe os agentes morbi-

ficos que a infectam, o que é mui fácil.

A duzentos passos, pouco mais ou menos,

ao sul, onde terminam as ruas da cidade, es-

tão parallelos, tomando a largura da ilha, o

lavadouro publico, o cemitério, e o hospital.

O lavadouro, chamado Marangonha, consta

de uma cova onde nasce agua salgada, tem

a forma de tanque, feito de alvenaria, e cer-

cado por um muro alto com uma cancela que

o fecha, mas que não tem uso, ou está em
desuso fechar-se. Este tanque está mais baixo

do que o mar algumas braças e cercado de

dunas, e por conseguinte sem escoante al-

gum: é ali onde lavam a roupa; e como se

não pode esgotar, quando suja a agua, cor-

rupta e cheia de limos pretos, tiram parte

d'ella com panellas e lançam-na fóra do muro,

contentando-se em tirar-lhe uma pequena

parte, que é substituída por outra que lhe

nasce, mas que, juntando-se á corrupta e lo-

dosa, fica logo como ella. A continuação d'esta

operação tem feito pequenas lagoas infectas.

Tanto estas como o tanque exhalam emana-

ções insupportaveis, que realçam com a in-

tensidade do sol. Próximo trinta passos jaz o

cemitério publico, com uma capella da invo-

cação de Nossa Senhora da Saúde, onde dia-

riamente ha enterros, tanto do hospital, como
da cidade: com quanto a destruição seja rá-

pida, todavia as exhalacões corrompem o ar.

A trinta passos do cemitério está o hospital

militar de S. João de Deus
;
pela affluencia
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dos doentes e pouca policia lança de si va-

pores infestos. Todos os negros que morrem
oa ilha, uns são mal enterrados na areia, e

è mui frequente verem-se os cães com pe-

daços de negros. Segundo as ordens estabe-

lecidas, os negros que morrem são deposita-

dos na ponta do sol da ilba, para serem leva-

dos e enterrados no continente, o que dá Jo-

gar a demora rem-se ali no deposito dois e

mais dias, esperando que se juntem mais, e

quando a final sio conduzidos (por galés, em
am barco para isso destinado) a maior parte

das vezes, ou sao lançados ao mar, ou os dei-

xam expostos no continente, pela falta de fis-

calisação que ha. A reunião de palhotas ou
cabanas, mui juntas e immundas, habitadas

por escravos, vadios e meretrizes, só por si

seria ura agente poderoso para infeccionar

qualquer clima, quanto mais aqui onde já ha
bastantes. São essencialmente estas as causas
locaes da insalubridade da capital, e que tanto

lem compromeltido o seu clima, que, não
obstante todos estes inimigos da vida humana,
não ba epidemias, nem assim mesmo a mor-
tandade é excessiva, talvez por ser ventilada

todos os dias pela viração do mar.

A ilha de Moçambique é fortificada pela

praça de S. Sebastião, que domina a barra,

e porto e a cidade, e pelo forte de S. Lou-
renço, que fica fronteiro ao Lumbo, ponta do
continente, mas mui próximo, e por isso de-
fende esta entrada do porto chamada a barra
pequena ou do sul. A barra verdadeira ou do
norte é formada por duas pequenas ilhas:

em uma delias ha um pau de bandeira, e
uma pequena bateria onde estão montadas
duas bocas de fogo, que so servem para signaes.

No continente não ba fortificação alguma,
e apenas os alicerces para um forte com a
invocação de S. José de Mussuril, mas não
passa de alicerces.

totalmente sujeito ao Governo, hoje apenas o

é na apparencia, posto que o seu cheque vença

cincoenta cruzados mensaes; todavia ainda se

presta a cortes de madeiras e outros serviços

siroilhantes, mas por condescendência, porque

está mui rico e poderoso.

O território pertencente á capital é soffri-

velmente extenso, incluindo Sancul, a cujo
districto pertence a bahia de Mocambo, inte-

ressante na verdade pela grande aflluencía de
baleias que ali concorrem, e de que os Ame-
ricanos, principalmente, todos os annos fazem
abundantes pescas, e nem Portugal nem a

mesma província tiram utilidade alguma. Su-
tucut é sujeito á capital e tem um cheque no-
meado pelo governo da província, com o ven-
cimento mensal de trinta cruzados. O districto

da Quitangonha ou Condticia, em outro tempo

A organisaçâo militar da capital consta de

uma bateria de posição, uma companhia de

sapadores e uma dita de caçadores, denomi-

nada de veteranos. Todos estes corpos ape-

nas terão umas duzentas praças, sem disci-

plina, mal armados e equipados; e estranhos

totalmente ás armas a que pertencem, e por

isso de nenhuma utilidade ; além de qoe os

primeiros dois corpos, pela maior parte, são

compostos de degradados, a quem se lhes

senta praça logo que chegam, e tem o venci-

mento diário de 120 réis fracos ou 45 réis

fortes, e ,'. de alqueire de milho, feijão ou ar-

roz, em logar de pão: isto para nada lhes che-

ga, resultando d'ahi o continuarem em rou-

bos, jogo, etc, etc; terminando sempre por

novos degredos e outros castigos severos, e

muitas vezes mesmo o fuzilamento, mas sem-

pre uma morte prematura.

A força armada e a segurança publica está

sempre confiada a esta gente, que mais de uma
vez tem posto a capital em perigo, e muito

principalmente por ter o seu quartel na praça

de S. Sebastião. Os povos que circumdam o

seu território são cafres e mouros, as suas

forças sio numerosas, em relação ás nossas.

A sua táctica é em correrias e debandada, e

as suas armas constam de espingardas, arcos,

flexas e azagaias. Por um resto de respeito

antigo, e mesmo de dependência commercial,

conservam-se ainda inclinados a nosso favor.

Os principaes edificios públicos que aqui

temos, são: a casa da camará c cadeia, a casa

da junta da fazenda, o palácio do governo, a

antiga casa da junta da fazenda, que é mes-

quinha, o convento de S. João de Deus, que

de ha annos pertence á nação, e está oceu-

pado pelo hospital militar e quartel, boje de

caçadores veteranos, a casa da Misericórdia,

sem Misericórdia: hoje não tem hospital, nem
cousa que se lhe assimelhe, e mesmo no tem-

plo não se celebram os Oflicios divinos; tem

vários prédios, que se técm arruinado por não

haver quem cure d'isso; o edifício está bem

conservado. O convento de S. Domingos, que

foi supprimido segundo a ordem geral, já está

alguma cousa damnificado por estar deshabi-
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tado. Ha a Sé que é muito bom templo. To-

dos são mui bons edifícios. Além dos referi-

dos, ha uma boa casa, que o ultimo bispo de

S. Thomé, e Prelado de Moçambique, com-
prou á sua custa e deixou para residência dos

Prelados. Não sei quem tem hoje a sua admi-

nistração. Temos no continente o palácio de

Mussuril e umas paredes dc uns quartéis, mas
que para nada servem.

Não temos fabricas de qualidade alguma.

Em 1841 estabeleceu-se uma no convento de

S. Domingos, de tecidos de algodão; mas logo

n'esse mesmo anno, por principio de opposi-

ção particular e rivalidade, foi desfeito este

estabelecimento no seu começo, que promettia

ser importantíssimo, bem como foi desfeita

uma companhia dc agricultura que se tinha

creado na mesma epocha. Geralmente ha ca-

rência de oflkiaes mechanicos de todos os

officios. Na agricultura, assim como em to-

dos os trabalhos braçaes, são empregados os

escravos, com quem se não faz outra despeza

que o sustento e vestuário, que tudo é insigni-

ficante. No districto da capital não ha matas,

mas na Quitangonha, que é hoje moralmente

sujeita a ella, ha-aa das melhores madeiras.

No rio Mocambo, todos os annos, nos mezes

de Julho, Agosto e Setembro, os Americanos
fazem importantes carregações de azeite de

baleias pescadas ali mesmo; mais ao sul está

o rio de Angoxe, que além de muitas outras

povoações, banha a do Sultão, e entre este e

aquelle rio ha outros, mas a que a debilidade

do nosso commercio não dá importância al-

guma. Ao norte está o rio Conducia, nave-

gável muitas milhas para o interior, e ao norte

«Teste a bania e rio de Fernando-Velloso, onde
os Americanos fazem igual pesca de baleias;

todos estes rios são fecundos de bons peixes.

Não se conhece, ou antes, não tem havido

exploração alguma mineral. Ha não mui longe

de Sancul uma fonte de aguas thermaes,

dizem que mui boas; mas nem analyse, nem
uso algum se tem feito d elias.

As estradas constam de estreitos trilhos, em
muitas partes obstruídos por arvores derriba-

das, e são tão estreitos que apenas dão pas-

sagem a um homem. Está em desuso o em-
prego de animaes para transportes. Os ani-

maes domésticos que ha n'este districto são:

vaccum, em pouca quantidade; cabrum, cm
menor, assim como arietino; abunda em suino

e também de jumentos de boa raça, mas des-
tes nenhum proveito se tira, porque em nada
os empregam. A ilha de S. Lourenço ou de
Madagáscar fornece com abundância toda a

espécie de gados, e o preço regular, ali, de

uma rez (gado vaccum) são cinco duros bes-

panhoes. As producções agrícolas reduzem-se

a mandioca, e cocos, de que fazem algum

azeite ; todas as mais estão em abandono, e

mesmo esses dois objectos são em tão pouca

quantidade, que não chegam para o consumo.

Um alqueire de farinha de mandioca regula

pelo mesmo de uma arroba de azeite de côco;

isto é, 2£i00 réis fracos ou 960 fortes: são

estes os preços médios, por isso importa não

só d'estes géneros, como de todos os mais que

são necessários para a subsistência, e que lhe

trazem os árabes de S. Lourenço, Zanzibar e

Anjoanes, etc, etc.

tneul.

O chamado arsenal de marinha consta de

um espaço de praia, fechado por um lado com
umas barracas, e montado de tal forma, que

apenas se tem construído más lanchas e nada

mais; e tendo sido mister fazerem-se concer-

tos de embarcações maiores, estes tem sido

feitos por arrematação de particulares, por

faltar no arsenal tudo quanto se carece.

Até hoje não tem havido systema algum de

colonisação, e os degradados, como fíca dito,

são nocivos da forma por que são emprega-

dos; as mulheres, que os acompanham, e que

mais ou menos vão lodos os annos, geral-

mente são da ultima classe da prostituição, e

tanto aquelles como estas desmoralisam a so-

ciedade, pela sua relaxação e escandalosa vida,

e por isso tem retrogradado de civilisação.

Forçoso é tornar a faltar no chamado exer-

cito, porque c indispensável para esclare-

cer a matéria. Em toda a província de Mo-
çambique o exercito ou força armada é um
corpo chimerico. O seu estado completo é de

mil homens, mas raras vezes chega a seiscen-

tos eflectivos; comludo n'cste mesmo caso

torna-se sempre inútil c mesmo prejudicial,

pela falta de disciplina, subordinação e táctica

:

os seus oflkiaes, com honrosas e raras ex-

cepções, sem instrucção alguma, estão a par

dos soldados, de que resulta sobrecarregar

todo o peso do serviço, c commissões melindro-

sas, sobre os que tèem alguma intelligencia,

préstimo e aptidão, sem que por isso tenham

mais vantagem, porque, logo que se trata de

promoções, apparecem os mais estúpidos, na

verdade carregados de annos (contam o ser-
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viço desde que sentam praça, mas esta se-

gundo o costume antigo, logo que nascia um
filho a paes abastados, tinha praça de cadete

em um dos corpos, por uma portaria do Ge-
neral da capitania, vencendo soldos e anti-

guidade desde que nascia) e leves de serviços,

constando ainda os mais relevantes de guar-

das e rondas á guarnição da ilha com todas

A commnnicação que ora tem a capital

com o resto dos estabelecimentos da provin-

da é por mar, e regularmente de anno a

asno, e aos mais distantes tem faltado assim

mesmo: isto tem causado prejuízos incalculá-

veis, tanto ao serviço como ao commercio. A
communicação por terra não está em pratica,

pelas difficuldades que ha, tanto pelo obstá-

culo que oppõem os cafres pela nossa falta de
forças, como pelos do caminho, de desfiladei-

ros, bosques povoados de feras, rios sem pontes

nem barcas: todos estes tropeços obstam aos

trânsitos, mas são fáceis de remover; o obstá-

culo dos cafres nasce de estarem sempre em
rivalidade uns com os outros, e na persuasão

de que as fazendas, que passam pelas suas

terras, Tão para os seus rivaes, e por isso a

eubiça e inveja os instiga a apoderarem-se

delias, porque ninguém viaja sem fazendas,

e os brancos nunca mandam gente para o
sertão sem ellas, e só para commercio ; tal é

a persuasão dos cafres. Eis em resumo o es-

tado da capital da provincia da Africa Orien-
tal. Passemos agora ao sul, e começarei a tra-

tar de Quilimanc e Rios de Sena, o districto

mais extenso, mais fértil e mais rico que te-

mos n aquella parte, que merece e tem mais
consideração na mesma província, e donde
sáem os principaes recursos d elia.

QC1IXUAKK.

A 18° e 10' de latit. sul jaz a barra do
porto de Quellimane, não mui franca, pelo

banco de areia que a obstrue, e a 17" 43' da
mesma latit. está assentada a villa d este nome,
sem ordem, nem regularidade de edifícios em
grandes distancias uns dos outros, comtudo
de soffrivel apparencia e cobertos de telha,

mas edificados entre bosques, lagôas e pân-
tanos semeados de arroz ; e no tempo das chu-
vas, para passar-se de umas para outras ca-
sas, é preciso ir por dentro de agua esta-

gnada e arrosaes, que exhalara um vapor fé-

tido e insupportavel, alimentado por um calor

intenso.

Na ausência do sol quasi sempre ha uma
névoa mui húmida, mas quente e sem vento,

nem aragem alguma: quando chove apparece

uma tal abundância de rãs de todos os ta-

manhos, com as primeiras gotas de agua, que

parece sáem da athmospbera. Na estação do

estio, de Maio a Outubro, não são tão gran-

des os pântanos, mas sempre existem, uns

com agua corrupta, outros apenas em lodo,

mas sempre com bastante immundicic, e por

conseguinte em fermentação com os vegetaes

que tem nutrido, e que n'esta estação entram

em decomposição. Pelo que fica referido em
resumo, bem clara se vê a causa principal da

insalubridade d'este importante e rico esta-

belecimento.

Commtrrl*, Agricultara, Industria.

É exclusivamente importante por ser o em-
pório do commercio do interior, e apesar de

estar, assim como todos os mais, em decadên-

cia, todavia os seus habitantes são ainda hoje

os mais abastados de toda a província, mas
unicamente pelo commercio, porque pouco

tèem curado da agricultura, e absolutamente

nada da industria. Ha total carência de offi-

ciaes mechanicos, porque os poucos que ha

são mui imperfeitos, Á. excepção de mineracs,

até agora inexplorados, é rico'em todos os rei-

nos naturaes. Pela sua posição estão os seus

interesses ligados de tal forma com os estabe-

lecimentos do interior, que logo se resente de

qualquer transtorno commercial que occorra

ainda no mais remoto ponto do interior. Em
todos os trabalhos, inclusivè transportes, são

empregados os cafres, e d'estes os que mais

avultam são os escravos, e o jornal que ven-

cem, quando trabalham para os senhores, é

uma ração de milho ou de legumes. Este dis-

tricto é coberto de matas de boas madeiras,

mas que não tèem outra applicação do que

construcção de casas. Todo este território é

cortado de rios ; e todos elles são navegáveis

por lanaes, coxos, e almadias, e mesmo por

embarcações maiores, o seu curso quasi geral

é para o sul, e com grande cabedal de aguas.

Não consta haver cachoeira alguma ; todos os

rios são povoados de hipopótamos, mas a sua

pesca está quasi em abandono; este ramo é

mui lucrativo, tanto pelo seu bello marfim,

como pela abundância de azeite. As producções

agrícolas que fazem a base da subsistência

d'estes povos são : o arroz, milho fino e grosso,

e alguma mandioca. Exporta algum arroz para

a capital, mas mui pouco comparativamente

para o que devia ser.
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Ha uma producção espontânea o abundante

de cana de assucar, tabaco, algodão, anil,

e algum café, e boa producção de trigo e linho,

mas tudo geralmente em total abandono e

desprezo, pelo nenhum caso que se faz da

agricultura.

Terrítorl*.

O território pertencente ao districto d'esta

villa é todo dividido em prazos, ou sesmarias

de muita extensão e cortados de rios nave-

gáveis por maiores ou menores embarcações,

havendo alguns que por desleixo se tem dei-

xado obstruir por arvores derribadas, e por

lodo amontoado, todavia de fácil desentulha-

mento. O terreno é plano, e tem a vantagem
de ter todos os annos uma irrigação pelo rio

Zambeze, que com a retirada das aguas fica

coberto de nata. Ao norte jaz o districto do

Quizungo, ha annos em poder dos cafres, por

não se ter feito caso d'elle, posto que mereça

attenção e seja de summa importância.

À única igreja que ha n'este districto é a
Freguezia com a invocação de Nossa Senhora
do Livramento, com um Vigário da vara, e

tem a seu cargo o ensino primário, mas de

pouca utilidade, porque tendo pingue rendi-

mento, pouco curam em aturar rapazes. O
numero dos christãos é limitadíssimo, e assim

mesmo os seus usos e costumes em nada di-

ferem dos dos cafres gentios, com a differença

que não ousam pratica-los em publico, mas
manifestani-os quando podem c querem, sem
obstáculos. A desmoralização n'esta villa é

superior a todo o escândalo, e o sexo femi-

nino, seja qual fdr o seu estado, faz gala da
sua devassidão, de que os homens não fazem
caso, ou pouco se importam com as levian-

dades de suas mulheres, irmãs ou filhas, c por
aqui se poderá fazer idca da educação deste
povo:

«Ditem condição, ditom gente, etc.»

CXMÓEM.

Ha aqui todas as proporções para construc-
ção de navios de todos os portes.

Não ha estradas, nem pontes e barcas nos
rios, o que é de grande obstáculo aos trânsi-

tos e transportes. Estão em desuso os carros

e animaes empregados em transportes. Ha cs-

cacez de gados de todas as espécies, por se

ter desprezado a sua ercação, e esse pouco
que ha só é empregado na cosinha.

Em todo este districto não ha fortificação

de qualidade alguma, e a força que o guar-
nece consta de uma chamada companhia de

infanteria, de oitenta e tantas praças, incluin-

do officiaos e inferiores, mas que raras vezes

tem metade, e assim mesmo mal armados e

sem disciplina, e por isso de pouca utilidade,

na ali duas bócas de fogo de campanha dc

calibre três, que só servem para salvas, e não
ha quem saiba trabalhar com ellás senão ma-
terialmente, de que tem resultado algumas des-

graças, o que é mui vulgar em todos os pon-

tos da província onde ha esta arma. Todos
os homens, que não pertencem á primeira li-

nha, e que andam quasi decentes, são Ofliciaes

de Milícias, ordenanças, ou dos sertões, ou
ainda com estranhas denominações, comtanto

que usem uniformes e que pareçam militares

e tragam banda; motivo porque esta está de-

preciada, e a província não tira d'ahi utili-

dade alguma, por que o que fica expendido
acontece em todos os pontos d'ella. Ha um
commandante da Villa que tem a ingerência

militar e administrativa na ausência do Go-
vernador. Quasi sempre estes logares são

oceupados indevidamente, e por pessoas que
téem a seu favor o dinheiro, e por elle o obtém,
passando milagrosamente dc paizanos a coro-

néis de milícias. Os povos que cercam este

território, são cafres Macuas, as suas armas
são arcos e flexas, azagaias, roachadinhas e

facas; a sua táctica de guerra é em correrias

e debandada.

Subindo, com o fluxo da maré, pelo rio acima
e a obra de três léguas, cbega-se a uma para-

gem por nome Nhasunge, onde é forçoso es-

perar outra vez a maré: a praia do desem-
barque é lodo que atola até ás coxas, e não
ha ahi outro abrigo para o viajante senão ama
barraca feita entre o Mangal ou Mangue, ver-

tendo agua salgada por todos os lados. Daqui
com o fluxo da maré segue avante, e a igual

distancia, pouco mais ou menos, chega ao si-

tio Interre, onde tem de esperar outra vez a
maré.

Este pouso não dá mais commodidade do
que o precedente. Segue d aqui ao sitio Mu-
gu rumba, com o fluxo da maré, mas já a agua
tem pouca força e é doce: se a embarcação é
pequena, ainda chega ao sitio Mambuxa, aliás

toma ali carregadores, em que não ha diflicul-

dade, pagando um capotim ou duas braças de
fazenda a cada um, 1&000 réis fracos ou 400
réis fortes, para conduzir as fazendas c car-
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gas que houverem, seja o seu peso ou volu-

me qual for, para o dito sitio Mambuxa, tres

léguas, com pouca differença, donde despede

os carregadores, ou antes elles se retiram, e

toma outros pelo mesmo preço até ao sitio

Mangarra, onde faz o mesmo até ao Mazaro
ou Bosca do Rio, onde acaba o districto de
Quilimane. Todo este terreno de Quilimane
até aqui, para um e outro lado da ria por

onde se navega, é inundado no tempo das
cheias, mas muitas milhas, de forma que fica

o terreno todo coberto e alagado, e por esta

causa os cafres construem as suas choupanas
sobre estacas levantadas do chão 8 e 10 pal-

mos, e mesmo assim alguns annos acontece

irem algumas com a cheia. N'esta época fa-

zem abundantes cacadas de toda a espécie de
animaes do monte, e é da .forma seguinte.

As cheias geralmente vem de repente, sur-

prebendem a caça que anda pastando, que pro-

cura immediatamente o sitio mais elevado,

qaasi sempre os morros de Muxem (que são

uns montes de terra em fórma de cone, mais
on menos altos, feitos por umas formigas a que
chamam Muxem, e no Brasil Cupim, e de que
ha grande quantidade) ali vêem-se apinhados

em perfeita paz o leão, a gazela, o búfalo, o
elefante, etc., esquecendo-se de toda a fero-

cidade : é então que concorrem os negros de

iodas as partes, em almadias e armados de
azagaias de hastes compridas, e assim vão

sangrando n'clla, que ferida e amedrontada
lanra-se á agua, onde com mais facilidade a

acabam de matar, fazendo assim grande pro-

vimento de carne. A cheia não se demora
muitos dias, mas deixa a terra com uma fe-

cundidade immensa, de que nada aproveita

por Cear baldia.

Se o transito para Sena é feito durante a

cheia, e a boca do rio está aberta, então não
ha conducção alguma por terra, de que re-

sulta grande commodidade e economia. Aliás

continuando na marcha em que tenho vindo
até ao Mazaro, ali torna-se a embarcar para

snbir o rio Zambeze, e segue o itinerário se-

guinte. Largando de manhã do Mazaro, vai

pernoitar á Chupanga, dahi vae a Inhamu-
nho, no dia seguinte ainda pernoita no mes-
mo prazo Inhamunho; saindo d'elle vae per-

noitar ao chamado Caia, no dia seguinte ainda
no mesmo, saindo d elle vae ao de Inhangó-
ma ; no seguinte ainda n'elle ; no outro dia ao
de S. Domingos, depois do que chega no ou-
tro dia á Villa de Sena, 60 léguas ao ONO.
de Quilimane. Esta navegação do Zambeze
é feita, ora a remos, a varas, e á sirga,

gundo o local, porque, sendo de pouco fundo

e com corrente, anda-se a varas: encostado

á praia ou barreiras, c de muito fundo e

corrente, então é á sirga, e finalmente em re-

mansos ou para atravessar o rio, então é a
remos, e com estes é que menos se navega,

ou as menos vezes que se servem d'elles. Este

itinerário pelo rio acima é na hypothese do
estar o rio na sua maior pobreza, que é de

Julho a Outubro, porque aliás varia para

muito mais do dobro. O transito por terra está

impraticável, por estar deserto e eheio de
feras.

VILLA DE SENA.

Chegando á Villa de Sena vóVte edificada

na baixa de um oiteiro, a que chamam Bara-

muana, e apenas desafogada pelo nascente,

vento que poucas vezes reina ali: consta ape-

nas de umas treze casas feitas de adobes e
barro, mas pela maior parte cobertas de te-

lha, são mais ou menos grandes, sem regu-

laridade, nem arruamentos, e em grandes dis-

tancias umas das outras, e na margem Occi-

dental do rio Zambeze. Da parte exterior

d'ella próximo ao rio jaz um recinto de figura

quadrilongular com 250 passos de comprido

e 125 de largo e com 15 palmos de alto, feito

de adobes assentes em barro, a que chamam
fortaleza, e tem duas bocas de fogo apeadas

e meias enterradas, c com os ouvidos exces-

sivamente largos: no centro d'este tapume
vè-se uma barraca comprida feita dos mes-
mos materiaes, e coberta de colmo, que serve

de aquartelamento da guarnição: a um lado

próximo a esta jaz outra, mas mais pequena e

feita de alvenaria, coberta de telha vã, que
serve de feitoria, deposito de fazendas, pól-

vora, munições, etc.

Esta chamada praça tem a invocação de

S. Marçal. Próximo a ella está a casa, em ou-

tro tempo convento de S. Domingos, que tem
servido de Fregoezia ; é uma massa informe de
adobes e barro coberta de colmo, e os sinos

estão em um quintal suspensos em estacas.

Este estabelecimento passa por ser um dos

mais insalubres, mas que não será talvez ou-

tra a causa senão o de ser abafado, visto que
somente no tempo das chuvas é que as aguas

das vertentes se demoram em quanto ellas.

duram, alias não é pantanosa.

Mlllrla.

A força que guarnece este território consta

de uma chamada companhia de caçadores,
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sem differença alguma, e no mesmo estado

da de Qiiilimane; além d'ella ha officiaes de

milícias, ordenanças de sertões, etc., um Co-

ronel militar, que vence 15 pannos por mez
que fazem 7$500 réis fracos, ou 3$>000 réis for-

tes, sem mais attribuição alguma do que con-

servar a cobertura de colmo no quartel da for-

taleza : esta alta personagem tem a patente e

usa dos uniformes de Coronel, A fortificação

e guarnição estão em harmonia, e correspon-

dem completamente em nullidade, e por isso

são um ónus pesado para a fazenda e sem uti-

lidade.

O território pertencente a esta villa é dos

mais extensos que temos, todo dividido em
prazos ou sesmarias, os mais rendosos de toda

a província, férteis e importantes, em grande

parte pelo commercio de ouro e marfim, que

n'elles se fazia, e pelas muitas e óptimas ma-
deiras. Hoje estão totalmente desertos e aban-

donados pela fraqueza dos moradores da Villa.

Aft-rleultur*.

A agricultura é totalmente nulla n'este dis-

tricto, bem como toda a espécie de industria:

a população é limitadíssima, e não chega a

trinta indivíduos brancos de ambos os sexos.

O seu commercio também é insignificante:

em outro tempo, e ainda no princípio d'este

século, esto villa foi riquíssima e populosa, e

ainda se percebem vestígios de grandes edi-

fícios, tanto particulares como públicos, sendo

destes a Sé e o Collegio de S. Paulo dos Je-

suítas, e já foi a capital da então capitania,

e a residência de Bispos e Generaes. Hoje é

um ermo!

A. villa de Sena fornecia o presidio da Ma-
nica, de tropa e fazendas, e os seus mora-

dores tiravam d'ali grandes lucros pelo com-
mercio de ouro e marfim, e aquelle estabele-

cimento extrabia grande quantidade de fa-

zendas de todas as espécies, que importava dc

Sena. Boje está invadido e em poder dos

cafres por não haverem forças para susten-

ta-lo.

Àté 1830 os Reis do Báruè não eram co-

roados, nem acclamados sem auctorisação dos

Portuguezes, para o que ia um dos roais abas-

tados moradores e de mais representação, que

depois das ceremonias cafriaes lançava pela

cabeça do novo Rei um frasco de agua, que

para isso levava, e que os cafres suppunham

ser bento, e com esta ultima etiqueta ficava

reconhecido Rei, e a sua pessoa inviolável,

sem o que não era acclamado. Julgo não ser

fora de propósito descrever aqui a coroação

dos Reis do Báruè.

f»ace**aâ«, e •Mlamari* doa Btlt é* mátrué.

Morto o Rei, todos os Príncipes de differen-

tes dynastias, e por mais remotos que sejam,

são pretendentes, e os povos dividem-se em
partidos, e assim fazem-se uma cruento guerra,

que por via de regra dura annos, em que sem-
pre as nossas terras e o commercio do sertão

padecem muito, até que por fim um dos pre-

tendentes, tendo supplantado todos os mais,

e reunido a maioria absoluta dos partidos,

apresento-se como único pretendente, muitos

vezes com direito remoto de successão ; e como
tal manda dar parte ao Governador de Rios

de Sena. Ora é preciso advertir que, durante

a guerra ou contenda civil, são mui frequen-

tes os bandos de salteadores, que não téem

outro fim senão roubar, e é por estes que as

nossas terras fronteiras são roubadas. A no-

ticia de ter apparecido um Rei do Báruè sem-

pre é recebida em Sena com alvoroço, por-

que assegura o commercio do sertão, e a paz;

porque o mesmo pretendente não tolera bando
algum seja por que pretexto for, e por isso os

salteadores acolhem-se a elle para não serem

perseguidos. O Governador nomeia um dos

moradores, que esteja em circumslancias dc

fazer as grandes despezas que são inevitáveis

e dos usos, costumes, etc. de caracter gene-

roso, porque representa immediatamente o go-

verno portuguez, e leva comsigo, além dos

seus cafres armados, alguma tropa para mais

respeito. Logo que elle entra nas terras do

Báruè, todos os cafres que se encontram com
elle, apenas o avistam, lançam-se por terra

em attenção á Maziamanga, agua benta, que

suppôem levar para coroar o Rei, e logo que

cbega ao logar onde estão, e onde ha de ter

logar a ceremonia, a primeira cousa que faz,

é exigir vêr o pretendente, se o não conhece

pessoalmente. O enviado é alojado nas me-
lhores palhotas e hospedado o melhor que po-

dem, e sempre tratado com o maior res-

peito, e geralmente no dia immediato á sua

chegada começa a ceremonia. Ora é preciso

que o enviado tenha muito cuidado e vigi-

lância, e mesmo faça despezas para que o pró-

prio pretendente seja o coroado, porque logo

que passa a ser encerrado fica totalmente

desamparado e sem apoio algum, sujeito to-

talmente aos grandes, que são os encarrega-

dos ou a quem pertencem todas estas ceremo-

nias; são inexoráveis era não poupar cousa
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alguma dos usos e costumes, e já tem acon-
tecido ter sido assassinado por elles o pre-

tendente, e apparecer, posto por elles, outro

em seu Jogar, o qne causa um descontenta-

mento geral, e após elle nova desordem ; e é

por isso que o nosso enviado, tendo n'este caso
toda a responsabilidade, exige vé-lo antes,

para depois não ser enganado, ameaçando-os
sempre, que não deitará a agua senão sobre

0 próprio que conhece. Como disse, começa a
ceremonia encerrando o pretendente em uma
casa, onde está três dias, quasi em completo
jejuai; d'ahi passam-o para outra, feita ex-

pressamente, onde pela parte de baixo lhe fa-

zem constantemente fumo desde manhã até

1 noite, que o tiram e levam ao rio, onde o
lavam, e tornam a encerrar em outra casa,

onde já está um crocodilo vivo, mas de forma
seguro que não possa fazer damno, e sobre elle

cobabita com a parenta mais próxima que tem,
como mie, irmã, etc, com quem passa a noite

em completo escuro sem a ver, nem mesmo
saber quem é, posto que não ignore que é pa-
renta, porque tanto um como outro teriam co-

mo de mau agouro o reconhecer-se. Logo que
antemanhã se aparta d'ella nunca mais a torna
a ver, porque vae para o logar mais distante

do reino, onde vive como senhora soberana
em o districto que lhe destinou. No dia se-,

guinte antemanhã tiram-o, e depois de bem
vestido ao seu uso, é conduzido a um logar

espaçoso, onde está um assento ou banco de
pau a que chamam Quite, que está cercado
de numeroso povo, e sentando-se é applau-
didocom grande alarido: então o enviado por-
tugnez, chegando-se a elle, e rcconhccendo-o,
despeja-lhe sobre a cabeça a agua que leva

n'um frasco, eque elle recebe com submissão,
ao mesmo tempo que todo o concurso se lança
por terra, depois do que o acclamam com
moitas vozerias e alaridos, e em logar de un-
gido fica lavado. Próximo ao Quite, onde está

assentado, estão um arco e flexas e uma en-
cbada: depois de receber a agua e ter dado
tempo á expansão publica, levanta-se e lança
mio de uma das cousas, e faz o accionado de
fazer uso d'ella ; se contra a espectativa pu-
blica é o das armas, divisa-se logo um des-

contentamento geral, porque manifesta que só

quer a guerra, de que o povo está farto e
cansado; mas este caso é raríssimo, e geral-

mente toma a enchada, e cavando com cila

doas ou tres vezes, a larga e volta a assentar-se,

onde recebe as geraes acelamações do povo
por ter-lhe declarado que o seu reinado será
de paz e de abundância. O jejum e o fumo, di-

zem elles, é para que o Rei saiba e sinta a fo-

me e os trabalhos para poder remediar e acu-
dir aos seus filhos (os cafres tratam assim

ANT». DO C. ULT.— PARTE NÍO OFf.—«EME I.

todos os seus súbditos), porque sem nunca os

ter passado não os conhece, e por isso não

os pôde avaliar. Tomem os povos, que se cha-

mam civilisados, uma lição dos selvagens. Se

outro tanto acontecesse na Europa, talvez não

houvesse tantos infelizes, tantos ambiciosos

tantos 1. . . e mesmo guerras civis. Deixo aqui

um assumpto de matéria vasta, e um campo
extenso de meditação. A noite do crocodilo

é um sortilégio supersticioso e nada mais. To-

dos os que pertenceram ás differentes parcia-

lidades, inclusivè os chefes, que o Rei, então

pretendente, supplantou, e que até este dia

andaram escondidos e assustados, apresen-

tam-se em concurso com o mais povo, e são

abraçados pelos seus irmãos, e depois acolhi-

dos pelo Rei, como se entre elles houvera

sempre a maior harmonia, e não carecem de

amnistia para reconciliação e segurança dos

vencidos e força dos vencedores. Em 1830
foi a ultima vez que se praticou esta cere-

monia, restos do antigo costume de ir um
ecclesiaslico lançar a agua do baptismo ao

Rei, sem o que não era reconhecido, e os bá-

ruistas prostravam-se por terra em reveren-

cia ao Sacramento.

A Villa de Sena importava do Bároè muito

ouro, marfim, cêra, ele, e havia considerável

commercio.

UarrurU 4e pmrm 1>«*.

Saindo da Villa de Sena para Tete rio acima,

vae pernoitar, no 1.° dia ao prazo Sórre, no
2.° aoChemba, no 3.* ao Inhacaranga, no á.°

entre este prazo e o Anquéra, no 5.' ao An-
quéra, no 6.* aos limites d este mesmo prazo,

no 7.* ao Chiramba, no 8.* a Miringonde,

pertencente á Chiramba, no 9.* a Inharussue

(já é território dos cafres Botongas, e limitam

por esta parte com o de Sena) 10.° dia ao

Chitoze, 11.° a Chigôgo, 12.° a Matópe, 13.° a

Bandar. Até ao 12." dia lemos navegado pela

margem esquerda ou do poente do Zambeze,

mas agora no 13.° está o viajante na margem
direita delle e na boca da Lupáta. Aqui cos-

tumam os Cafres demorar-se o tempo compe-

tente, tres dias, para reformar as sirgas, que

são feitas de folhas de palmeiras, para a con-

tinuação da viagem até á Villa de Tete, e que

começa d aqui a ser mais trabalhosa por ter

que navegar por entre rochas.

Saindo d'este pouso no 1«.° dia vae a Mo-

cómaze, no 15." a Cancôma, 6m da Lupáta, c

começa o districto de Tete, no 16." dia vae ao

Luane (casa da habitação do emphyteuta do

prazo Sungono) 17." ao Chióze, 18.°lnhancô-

ma, 19." a Domue, 20." ao Cassanha, 21.* ao

Inhalupanda, 22." a lohabamaro, 23." ao Ben-

— maio 1851. B
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ga, 2á.° á Villa de Tete. O transito por terra

é pouco frequentado, e só por negros. Do
Bandar até Tete, é a navegação pelo lado

direito do rio.

TETE.

Está assentada a Villa de Tete em terreno

nm tanto elevado e fragoso, na margem Occi-

dental do Zambeze, cobrindo-a pelo sul a

serra Camera Está 60 léguas distante de Sena;
demora a ONO. Esta Villa, em outro tempo rica

e prospera, boje apenas conta umas trinta

casas construídas de pedra e barro amassado,
e cobertas de colmo: assim mesmo são bas-

tante consistentes, e duram muito em quanto
preservadas as paredes, e sobre tudo os topos,

da agua; mas logo que esta se lhe introduza,

em pouco tempo está uma casa desmoronada
e em terra.

Em outro tempo o território que pertencia
a esta Villa era cm seguimento d ella, e sofri-

velmente extenso, dividido em prazos da co-
rda; porém em 1807, em resultado da guerra
que bouve com o Monomotapa, e em que pela
traição do Capitão da guarnição de Tete, filho

d'ali mesmo, Antonio José da Cruz, foi assas-
sinado o Qovernador Antonio Norberto de Bar-
bosa de Villas BoasTroão, pelos Munhaes do
mesmo Imperador, tendo-os já vencido em
differentes encontros, com quanto o traidor
pagasse o seu infame crime no patíbulo, to-
davia a decadência rápida desta viUa data
d'essa epocha, e enlào nem só perdemos a
força physica, como a moral, e todo o territó-

rio que abi tínhamos: boje ainda conservá-
mos uma pequena e insignificante parte d'elle,

porém devassado e sujeito aos vexames con-
tínuos dos Munhaes (são os vassallos do Impe-
rador), por não termos forças para conte-los em
respeito. Da mencionada epocha para cá temos
alargado o nosso dominio da margem de além,
do nascente do rio Zambeze, já comprando è
conquistando terreno aos Maraves, que hoje
é bastante extenso, e todo dividido em prazos
da coroa, mas de pouco rendimento em rasão
de estarem desertos pelos veiames que os ses-
mareiros fazem aos colonos. O terreno é fer-
tilissimo, e o clima salubre.

r«mnerci«.

O commercio de hoje é limitadíssimo, consta
de ouro e marfim: tanto um eomo outro vae
resgatar-se ao sertão, e aquelle, principal-
mente, vae commerciar-se aos Muzuzuros, e
Zumbo, com os cafres d'aquejlas paragens.
Além d este os moradores mineram com as

suas escravatura s nos Bares (nome que dio ás

paragens onde estão escravos empregados ua

mineração do ouro, e por conta dos portugue-

zes) de que pouco interesse Ibes resulta, pelo

abandono e desleixo com que tratam este im-

portante ramo.

A povoação européa é insignificante, e a

mestiça e de filhos da índia também é limi-

tada, e a que mais avulta é a indígena, oa

cafrial, e assim mesmo está mui minguada,

em consequência de ter abandonado as nossas

terras, e ter-se refugiado nas dos Maraves,

pelos vexames e violências que lhes fazemos,

e não ha resolve-los a voltar a povoar os pra-

zos, com receio de serem exportados, e por

se não fiarem em nós, que tantas vezes os te-

mos enganado, e abusado da sua boa fé. São

estas as causas principaes de estar deserto o

território portuguez de Rios de Sena.

««•(ria c Agricultara.

A industria está a par da dos mais estabe-

lecimentos da Província, pois não ha um só

ramo que mereça este nome. A agricultura,

este importante ramo de todas as sociedades

bem governadas, n'esta Villa, com quanto

tenha mais actividade, e se trate com mais

algum cuidado, efetá comtudo mui distante da

perfeição em que poderia estar, mas compa-

rativamente ás mais povoações tem uma dif-

ferença sensível. Ora é preciso attender to-

davia a uma fecundidade prodigiosa do tor-

rão, e á benignidade do clima. Fabrica-se ali

o assucar, e magnifico; a farinha de man-

dioca, vulgo, de pau, grande quantidade, e

variedade de óleos; cultivam o algodão, trigo,

tabaco, tudo isto com abundância para con-

sumo do paíz, e não exporta pela difficuldade

da conducção, e carestia de transporte; e por

tal motivo só fazem conta unicamente com o

consumo interno, e assim os preços são di-

minutos pela abundância dos géneros. Esta

parle da Província é rica em mineraes, como

ouro, ferro e carvão, e este ultimo acba-se

mui próximo ao rio Revugo que desagua no

Zambeze. Tem magnificas madeiras de con-

strucção civil e marceneria. Abunda em todas

as espécies de animaes domésticos, assim como

de monte. Não é todavia mui abundante em
gado vaccum, por não se terem dado a esta

creação, posto que prospere muito, e haja bons

pastos.

»'.r<lftca^« • Mlltola.

A força que guarnece este Districto não é

melhor do que a áo$ mais pontos, e por isso
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eèimerica, e oulla: consta de duas chamadas
companhias de caçadores, com a denominação,

uma da guarnição, a outra do Zimbáoé; esta

em outro tempo eslava ás ordens do capitão-

uór do Monomotapa, e a título de guarda

deste potentado, de que boje só conserva e

titulo. Escusado é repetir a insignifleancia

d'esta milícia, tanto pelo seu mau estado de

amamento, como de disciplina ; aliás os sol-

dados são valentes, caprichosos e fieis. A for-

tificação que cobre a Villa consta de um forte,

do sitio mais baixo delia, e na margem do
rio, construído de pedra e barro, de figura

quadrangular, com quatro bastiões nos ân-
gulos, mas sem artilheria, nem plataformas,

e oa cortina que faz frente á villa, eleva-se

uma casa de primeiro andar coberta de col-

mo: o pavimento superior serve de quartéis,

e o inferior, ou lojas, a que ali chamam
churros, servem dc calabouço e cadeia, ar-

recadações, feitoria, paiol, etc. Da moderna-
mente feitas duas baterias, mas de pouca uti-

lidade pela sua má construcçio. A fortaleza

tem a invocação de S. Thiago maior.

Saindo de Tete rio acima a 190 léguas para

o Norte jaz o Zumbo, em outro tempo mui
floresceste pelo commercio que ali se fazia, e
de ratito lucro: boje está invadido, e foi

abandonado por nós por não haver forças para
o conter em respeito. A reuniio d'este esta-

belecimento ao território de Rios de Sena
c de ama conveniência e riqueza summa, e a

soa recuperação é fácil.

MIFA LA.

Saindo de Rios de Sena para Sofala ha
Ires caminhos a tomar; o 1.° da Villa de Sena
^mpre pelos prazos da coroa, o 2.° de Qui-
limaae, também pelos prazos, e o 3.° é por
mar. Quanto ao 1." partindo da Villa de Sena
^tupre por território portuguez, com o rumo
de NO., e com oito dias de marcha regular,

càega-se ao prazo Cheringoma, e á borda do
mar no sitio do Baugo, ahi se embarca, e com
o rumo de Sul, a três ou quatro léguas chega
ao Districto de Sofala. O 2.° partindo de Qui-
limane é roais trabalhoso, por ter rios a atra-

vessar, onde não ha barcas, nem pontes, e
por isso mais difficil. O 3." é por mar, e o
«nico em pratica, e por isso pertence á na-
vegação, e a sua frequência depende do des-

envolvimento do commercio. Por não estar
com repetiçOes, direi que n'este Districto não
temos senão um pingue e vasto terreno, ri-

quíssimo nos três reinos da natureza, reuni-

dos com profusão, em todos os seus productos,

principalmente nirneraes e vegetaes; abunda
em ouro, marfim, cobre, aljôfares, âmbar,

ferro, salitre, vermelhão, ou almagre, breu,

cera, mel, roaná^gado vaccum, e algum arie-

tino, excedentes madeiras, e com abundância

para construcção naval, civil, emarceneria;

tem jaspe e cristal. Todo este litoral é cor-

tado de rios navegáveis por maiores ou me-

nores embarcações, augmentando-lhe a sua

importância o limitar com o território de

Sena, e por isso ligado a elle.

Jaz esta povoação em 23° 30' de lat. Sul,

quasi debaixo do Trópico de Capricórnio, e

banhada pelo Oceano. Está a par das mais;

todavia ainda hoje tira interesses commer-
ciaes, e unicamente d'este ramo. O seu ter-

ritório é soffrivelmente extenso, e pingue, po-

rém está no mesmo abandono. É guarnecida

por uma companhia de infanteria, mas em
nada melhor que as precedentes, bem como
as fortificações.

BAHIA l»A LAGOA OC DE LOUHENÇO MARQUES.

A 26* de latit. Sul está a Bahia de Lou-

renço Marques, onde só temos um presidio,

que consta de um Governador, e uma com-

panhia de linha para sua guarnição, montada

como as mais; mas de summa utilidade; com
quanto seja tio disciplinada como as mais,

são comtudo os únicos indivíduos emprega-

dos em obras e faxinas de toda a espécie,

sem mais despezas do que o soldo; são fieis

e valentes, lia um Feitor da Fazenda com
attribuiçôes de Juiz commissario. Não ha tem-

plo algum, nem ecclesiastico. Este estabele-

cimento é o primeiro que se encontra apenas

dobrado o Cabo da Boa Esperança. A im-

portância deste ponto é da maior transcen-

dência, pelo qne pôde e deve vir a ser. A
barra é franca, e a bahia é ampla, e dá abrigo

a muitos centos dc navios de todos os portes.

A nossa povoação está formada em terreno

baixo, torneada por um plano inclinado que

totalmente a domina, não exceptuando o forte

que é sotoposto a dunas, e, a meio alcance

de fuzil, está assentado á margem do rio, do-

minando unicamente o ancoradouro. Esta for-

tificação é de figura quadrada, com três ba-

luartes mesquinhos e irregulares, é construída

de alvenaria, e guarnecida por nove bócas de

fogo de differentes calibres, porém mal mon-
tadas, e municiadas. O território que per-

tence a este estabelecimento é dos mais pe-

quenos de toda a Província, porém é fértil
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e salubre. A. sua população não excede a doze

indivíduos, que são adventícios traficantes,

pouco abastados. O commercio actual consta

de marfim, dentes de hippopotamo, pontas de

abada, e âmbar. Ha quantidade sufficiente de

madeiras de construcção naval. Este estabe-

lecimento acha-se no mesmo estado de aban-

dono. Este Presidio é torneado por diferentes

potentados, mas dóceis e dedicados aos por-

tuguezes, quando o Governador do Presidio é

recto e justo, porque não conheço povos Ca-

fres que tenham as virtudes d estes; são re-

conhecidos e gratos a benefícios, e vingativos,

em summo grau, a offensas, mas sobretudo

são dóceis. Tanto dentro da Bahia, como na

costa Norte da Magaia, tiram os Americanos

todos os annos grande quantidade de azeite

de baleias e espermacete, sendo nós meros

espectadores, e algum se lhes compra a troco

de viveres e aguardente. Abunda em pescado

saboroso, c algum da mesma espécie do que

ha na Europa, como salmonetes, pargos, ca-

xuxos, gorazes, etc. Ha pastos para nutrir

toda a qualidade e quantidade dc gados que

se queiram crear e sustentar, sem receio de

escacez ou mingua.

ILHAS DE CABO DELGADO.

Ao Norte de Moçambique na latit. de 12°

jazem as libas de Cabo Delgado, ou do Ibo,

mui próximas ao continente, e contíguas umas
ás outras; d'estas só cinco são povoadas, isto

é, tem
ff
ente, e vem a ser, Arimba, Carimba,

Ibo, Malemne e Anize. Ibo é a capital, e a

principal de todas, e as mais são quasi des-

povoadas. N'ella reside o Governador, e a

guarnição militar, que em nada se avantaja

ás mais, assim como a povoação. Tem uma
soffrivel fortaleza, dois fortes e uma bateria.

O território comprehendido n'estas Ilhas é

importante, não pela sua extensão, mas pelo

rendimento e fertilidade. Abunda em tarta-

rugas, café, maná, gomma copal, calumba,

pescado, céra, mel, âmbar, e nas visinhan-

ças baleias. No continente, marfim, óptimas

madeiras de construcção naval, civil e mar-

ceneria.

Eis em resumo o estado em que se acham
as nossas Possessões, e estabelecimentos da

Africa Oriental, e por aqui se vé que não é

possível prosperarem de fórma alguma, e bem
longe de servir-nos de auxilio, são um en-

cargo pesado que temos, mas peior será se

as perdermos.

Aqui deixo um vasto campo de meditarão

aos políticos, e áquelles a quem pertence a

direcção dos negócios, e o bem-estar e pros-

peridade da nação. Repito: não escrevo por

mera curiosidade; e se me persuadisse que

este pequeno trabalho para nada serviria, ti-

nha-me poupado a elle, porque assim evitava

as magnas que me causam as recordações

d'aquellas bellas Possessões, e de que somos

pobres, porque não queremos, ou não sabemos

aproveitar os immensos recursos que temos;

e que, pelos interesses fictícios da agiotagem,

se perdem os reaes (c**t»ái.t

TECHXOLOGIA.

A pagina 28 d'esla parte dos Annaes inse-

rimos algumas noticias do Arcano do Dr. Stollé.

Julgámos acertado inserir também a seguinte

Jnstrvcçõo para o seu uso, dada pelo mesmo
Dr. Stollé, e se acha impressa tal como a damos,

em língua portugueza, nas caixas do Arcano.

Maneira de ser empregado.

Uma libra de Arcano-Stollé (ou menos se-

gundo a qualidade do caldo da cana) mjstu-

ra-se na porção de 100 galons de caldo na

primeira caldeira, para evitar a fermentação,

elle (o arcano) opera a dissolução esponta-

neamente, com tanto que seja reduzido em pó.

A caldeira de clarificação quando tiver caldo

de cana, que chegue ao meio, ou aos l, deve

aer aquentada, tendo-se o cuidado de mexer

com uma pá o conteúdo para maior facilidade

da dissolução do Arcano. Quando a caldeira

estiver completamente cheia deve ser o calor

elevado a 155 graus de Fahrenheit: n'essa

occasião deve-se-lhe ajuntar uma porção de

leite de cal sufficientemente para neutralisar

o azedume do caldo. Depois de ferver cinco

minutos apaga-se o fogo, e deixam-se preci-

pitar os corpos estranhos : é então que se filtra

o caldo, e concentra-se pela maneira usada.

Seria muito vantajoso tratar o assucar pelo

apparelho centrífugo do mesmo Dr. Stollé.

O methodo acima indicado é considerado

como o melhor: póde-se porém obter igual-

mente bom resultado se o Arcano é lançado

na caldeira clarificadora depois do leite de

cal, mas antes de ferver. N'este caso sempre

J

é bom ajuntar uma pequena porção no caldo

|

apenas esprimido e saído da moenda.
Este agente efficazmente depurativo, e que

* não contém matéria alguma nociva, acha-se
' genuino em casa do Dr. Eduardo Stollé, em
' Berlim, no Reino da Prússia.
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PARTE NÃO OFFICIAL.

MEMORIA

CM STSTEMA PABA AS COLÓNIAS PORTCGITEZAS

A. €. Pr«lroo» Ca

J« r*. 5i.|

D0M1MO8 ULTHAMAH IKOft.

Debaixo d'este titulo são comprchendidas
todas as nossas Colónias, e por isso seja qual

for o systema que se adoptar, deve abranger
todas ellas tendo em vista: 1.°, que no estado

em que se acham, mais cedo ou mais tarde,

se perdem, e sem remédio; 2.°, que a reforma,

ou providencias que se tomarem, ou hão de

ser feitas e sustentadas pelo Governo, sem
a mais pequena influencia, ou dependência

estranha, ou por uma Companhia Soberana,

a quem o Governo conceda todas as attri-

buições como tal, reservando unicamente a

fiscalisação do abuso, que porventura possa

haver d'esta soberania, mas deixando-lhe to-

davia, plena liberdade: aliás nem Colónias,

prego no Reino, porque longe de fazer bem,

serão o motivo de incalculáveis males.

Com quanto tenham sido importantes os

melhoramentos desenvolvidos ha alguns annos,

a pró de Cabo-Verde, e toda a África Occi-

dental, pelo Governo, principalmente no Mi-

nistério do Sr. Falcão, todavia o estado de

finanças e affluencia de negócios, obrigam

sempre o Ministro a uma continua diversão,

impossibilitando-o por isso da constante appli-

cação que lhe é indispensável para as prom-

ptas e dispendiosas providencias que geral-

mente reclamam as Colónias para poderem

corresponder aos interesses que podem dar.

No estado de destruição a que estão reduzi-

das, todos os palliativos, ou providencias par-

ciaes e em pequena escala, são sempre one-

rosas e infructuosas ao Governo, e aggravam

o mal, porque desviam esses poucos meios

que faltam para outros encargos, sem que

por isso se obtenham os recursos de que tanto

carecemos, e que sem duvida apparecerão

quando se olhar para esta parte da Monar-

chia, com as providencias e energia de que
nem Governo, nem Companhia. Em qualquer I tanto carece. Para "isso só o meio já apon-

dos casos dependem todos os bons resultados tado poderá corresponder a todos os interes-

dos indivíduos que se empregarem, tendo a

maior attenção na sua capacidade e honradez,

comtudo presididos sempre por uma escrupu-
losa fiscalisação, sem o que todos os esforços

são nullos, e jamais podem sortir bons effei-

tos. Os grandes interesses que ha a tirar das

províncias são infalliveis, e certos, era todos

os ramos, para o<que são indispensáveis duas
providencias essenciaes: a 1.', um fundo pelo

menos de quatro mil contos eflectivos; 2.', o

emprego de indivíduos babeis e de reconhe-
cida probidade, devendo preferir-se antes esta

sem aquella, do que vice-versa, porque a falta

de honra perde tudo, e o empregado probo
faz mais com menos habilidade, do que o

venal, e corrupto com ella. Afastando desde

já e para sempre a idéa de n'estes empregos
procurar-se o meio de oceupar gente que não
saiba fazer a sua obrigação, e que pela reco-

nhecida incapacidade não possa achar em-

ses, levando ainda o nosso agonisante com-

mercio, industria c navegação a um estado

florescente, trazendo por isso a nossa prospe-

ridade, isto é, a creação de uma Companhia

forte e soberana, a quem se invista do go-

verno das Colónias por um determinado nu-

mero de annos, que não será menos de cm-

coenta, tendo por modelo a companhia ingleza

da índia, com as modificações adequadas aos

nossos usos, leis, etc.

Todos os interesses que d'ella resultarem

serão ramificados por toda a nação, porque

todas as classes d'ella terão de applicar-se

para ali. Esses jçrandes lucros da agiotagem

converter-se-bâo em riqueza real de nume-
rário. O emprego de iodividuos, que, achando

uma subsistência decente e abundante, fará

diminuir o flagello que nos tem opprimido e

enfraquecido com as guerras civis, e pondo

em actividade a nossa industria e todos os
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mais elementos de riqueza, empregando por

isso muita gente de todas as classes, que de-

finha á mingua, e que estando occupada não

lhe ficará tempo, nem mesmo motivo de in-

trometter-se em politica, quando a nação pros-

péra. Resultam d aqui as vantagens seguintes:

l.\ a segurança e posse dos domínios, que

pelo seu estado de abandono estão prestes a

perder-se; 2.\ pela gente e muita gente que

carece empregar-se, abrangendo todas as clas-

ses e capacidades sociaes; 3.*, pelo desenvol-

vimento que dá á nossa industria exportando

todos os seus productos, aliraentando-a por

jsso com a importação de outros que se pa-

gam ao estrangeiro por alto preço; 4.', pela

marinha que é mister empregar, e por isso

xestabelecer-se este ramp, hoje em decadên-

cia e reduzido a nada; 5.*, finalmente, pelo

numerário real em circulação c giro em to-

dos os ramos, e por conseguinte o restabele-
|

cimento do credito publico com os meios que

d'aqui lhe provêem. Tenho a lembrar uma
verba em que é preciso empregar avultadas

sommas ao principio, e vem a ser a marinha,

economisando uma boa parte de fundos com
vantagem da companhia, e da nação; e vem
a ser, dar o Governo todas as embarcações,

principalmente de alto bordo, e que puder

dispensar, por uma avaliação, e por elle se-

rem a todo o tempo restituídas, ou as mes-
mas melhoradas, ou outras de igual porte, ou

segundo as convenções que se fizerem, mas
com tanto que sejam construídas em estalei-

ros portuguezes. É este um artigo de muita

transcendência, e que merece particular atten-

ção. Com quanto hajam todas as proporções

para construir uma boa marinha, todavia, para

os primeiros transportes precisam-sê vasos, e

estes levam muito cabedal. Com taes provi-

dencias julgo indispensável a creação de um
novo Ministério especialmente das Colónias,

e o pessoal desta Secretaria ser oceupado uni-

camente por indivíduos que tenham servido

nellas, e que sejam destinados a ir para
ellas, e toda esta Repartição ser paga pelos

seus cofres.

Provldemelaa gerara.

É geralmente sabido que em todas as terras

do Reino, mais ou menos vagueiam jovens de
ambos os sexos, perfeitamente Vadios, sem
applicação nem domicilio, cobertos de andra-
jos, dormindo pelos fornos, arcadas, etc.; es-

tes infelizes, então membros inúteis da socie-

dade, depois eoervando-se no vicio e prosti-

tuição, tornam-se corruptos, e por fim noci-

vos pelos crimes. Em quanto estão no pri-

meiro caso, conviria muito que a todas as

Authoridades Administrativas, fosse incum-
bido faze-los clausurar, e depositar em edifícios

próprios, onde recebam os rudimentos de uma
educação própria e análoga, para serem de-

pois remettidos para as Colónias, onde devem
ser acabados de educar, e distribuídos pelos

misteres para que mostrarem mais aptidão,

mas havendo o maior cuidado em conservar-

Ihes a disciplina até que tenham adquirido o

habito do trabalho e regularidade de vida.

Assás de famílias ha que, encerradas em in-

fectas habitações, com falta de vestuário, dor-

mindo sobre palhas, não tendo por alimento

senão lagrimas, e n uma palavra cobertos de

miséria, dando cm resultado prostituição, e

o pejamenlo nocturno das ruas, mendigando
o sustento, e não poucos perpetrando crimes,

a que os obriga a miséria. £ d'esta gente que

com mais economia, e proveito se deve en-

gajar, porque, melhorando de sorte, tornam-se

membros úteis da sociedade sobre que esta-

vam pesando, c d'csta forma vão-se povoando

as Colónias sem tirar os braços uteis á mãe
pátria. Coro taes providencias deve obser-

var-se com o maior rigor a prohibição do tra-

fico da escravatura, como o mais nocivo de

todos os males para as Colónias Africanas,

porque lhes tira, e afugenta a população, e

os braços.

Bom seria que não fossem degradados ; mas

como talvez não seja possível, deve-se em tal

caso tirar todo o partido, melhorando a sorte

d'estes miseráveis, fazendo-os úteis á Colónia.

O mesmo acontece a respeito de muitas mu-
lheres que para lá vão em todas as monções, e

da ultima escoria: tanto estas, como aquelles

desmoralisam com a sua escandalosa vida e

costumes. Convém não deixar sair do Reino

nenhuma mulher d'esta classe com degradado,

sem ser casada; logo que cheguem ao seu

destino serem alistados, e adiantar-se-lhe um
anno de soldo, e mais vencimentos a cada um
d elles, assim como á mulher, c metade a cada

filho que então tiverem de 12 annos para cima,

e o terço aos que tiverem menos.

Com este capital, sendo reunidos em distri-

ctos, fazerem-se-lhes casas, dando-se-lhes um
casal de cada espécie de animaes domésticos,

ferramentas, sementes, etc, um casal de pre-

tos, c o sustento para seis inezes. Depois de

formado este estabelecimento, se houver saldo

a favor do cofre que o abonar, ser este depois

indemnisado pelo producto do seu trabalho.

Os trabalhos do primeiro anno serão feitos

cm comraum, e ainda mesmo nos seguintes,

e só depois do eslar brm anrrmenlado, e em
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prosperidade, é que cada um irá tomando
conto, e trabalhará de per si no que lhe per-
tencer. Devem estar armados, o que é essen-
cial, em consequência de feras, roubos de ne-
gros, etc. Todos os mezes, ou ainda mesmo
iodos os quinze dias, deverão ser inspeccio-
nados por officiaes de fazenda, administração,
ou outros quaesquer; além de que cada esta-
belecimento d'estes deverá ter um director
para fiscalisar e dirigir os seus trabalhos com
o maior escrúpulo e exactidão, e logo que
qualquer dos seus membros prevarique, já
com maus exemplos, incorrecção, ou por ou-
tro qualquer motivo se torne prejudicial ao
estabelecimento, iramediatamente ser tirado
d elle, e removido para outro ; ou para logar
de trabalhos publieos, sendo reincidente, e
sempre acompanhado da competente informa-
çio circunstanciada da sua conducla e cos-
tumes. Devem ir logo de um jacto três mil
homens, dois terços de tropa regular, mance-
bos, coraprehendendo duzentos de cavallaria
para ali serem montados, trezentos de arti-
'bena, e o resto de caçadores e infanteria,
lodos competentemente armados c equipados,
e os restantes mil que devem, todavia, fazer
parte do exercito expedicionário, devera ser
compostos de artífices de differentes officios,
incluindo mesmo camponezes, hortelões, mo-
leiros, lagareiros, marroteiros de marinhas,
fabricantes, tintureiros, pescadores, etc, e
com as suas famílias. Este exercito apenas ali
appareça, estou bem certo que não lhe será
preciso combater, porque logo que conste a
«oa existência será bastante para conter o res-
isto, disciplinar os nativos, e dar força ás
Authoridades para as reformas; todavia, no
primeiro anno será mister conserva-lo no seu
pe e prompto a operar, e no segundo, ou logo
q«e se conhecer que não é absolutamente ne-
cessário, ou mesmo ao passo que se forem
disciplinando os nativos, no mesmo districto
onde estiver de guarnição faz a sua coloni-
zação, como fica indicado, ficando por este
meio a força sempre prompta quando seja mis-
ler, alliviando assim o Thesouro d*esta des-
liza que cessa apenas estabelecidos, come-
lando desde o principio a disciplinar os na-
tivos. Como só na capital da Província de
Moçambique ha um Juiz de Direito despachado
pela Corte, em todos os mais pontos as Autho-
ndades são leigos, e até donatos, porque taes
fia onde os Juizes, Escrivães e Empregados
'únicos, mesmo não sabem ler; muito con-
dia que para ali fossem homens formados,
restabeleeendo-se os logarcs dc Juizes de Fóra
para iodos os pontos subalternos.
Raras mes lêem ido ali Engenheiros, Natu-

ristas, Minera legistas, etc: seria desnmma

importância o irem para ali pelo menos três

de cada uma d'cstas sciencias, creando na ca-
pital uma escola para se ensinarem, não omit-
tindo o desenho.

As freguezias estão vagas, e sendo preen-
chidas por egressos, tirariam muitos homens
virtuosos da miséria, dando-lbes a abundân-
cia, porque todas ellas são de pingues rendi-

mentos. É de absoluta necessidade o instruir

os nativos, quanto seja bastante, para poderem
ser uteis, por terem a seu favor o clima, e o
conhecimento dos idiomas, usos e costumes;

mas esta instrucção devem recebe-la lá mesmo.

ilraçA» mire •»

A única communicação que ora tem os nos-

sos estabelecimentos é, como já disse, unica-

mente por mar, e a de terra não está em pra-
tica, tanto pelo obstáculo que oppõera os cafres

na passagem de umas terras para outras'que

ha a transitar, por se persuadirem que o in-

teresse vae para ellas, como porque os cami-
nhos ainda os mais trilhados, não passam de
veredas. É de absoluta necessidade a aber-

tura de estradas de communicação de uns para
outros pontos, e estabelecer pontes e barcas

nos rios, para o que basta quem dirija os tra-

balhos, porque todos se fazem c conservam
com mui pouca despeza em rasSo da mão de
obra ser feita pelos cafres, tendo apenas que
dar-se uma pequena gratificação aos régulos

em cujos districtos se. fizerem, e pelos seus

súbditos. O importante ponto de Quilimane
e rios do Sena não téem outra via de com-
municação senão o rio Zambeze, e este pela

velocidade da sua corrente, que é de sete a

nove milhas, e mais, conforme as cheias, torna

a sua subida mui morosa, e mesmo perigosa,

o que não acontecerá sendo navegado a va-

por. O transito por terra, além das difficul-

dades geraes já notadas, acerescero aqui o es-

tarem os prazos por onde se transita infestados

dc ladrões c feras: estes dois últimos obstá-

culos removem-sc cora a população c conti-

nuo transito.

Da Ilha de Madagáscar e da costa da Ará-
bia pode importar-sc uma boa porção de ca-

melos, c muito em conta; porque ali ha mui-
tos, c servem para açougue, e sendo importa-

dos, repartirem-se pelos differentes districtos

para servirem de transportes.

A communicação dc Quilimane com o rio

Zambeze é impedida por uma porção de areia

de tres milhas de extensão, pouco mais ou
menos, que no tempo em que o rio está baixo

obstrue esta passagem, mas com a cheia abre

e lica então navegável, e á proporção que ella

diminue começa a accumnlar-se a areia.
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É mui fácil desfazer este obstáculo, con-

servando esta passagem transitavel em todo o

tempo, que é de uma vantagem e interesse

extraordinário para o commercio, pelas com-
modidades e economias que offerece para os

transportes das Villas e estabelecimentos do

interior. Toda esta Colónia é cortada de rios,

mas pouco ou nada explorados, e a navega-

ção, principalmente a vapor, tornará fácil, e

augmentará muito o seu commercio. Convém
estabelecer o uso dos correios com regulari-

dade por terra.

Pouco ha a temer dos cafres logo que ap-

pareça uma força respeitável, e sempre prompta

a tomar satisfação de offensas feitas a súbdi-

tos Portuguezes, e a proteger o grande nu-
mero de povos que nos são affectos, e que

procuram o nosso apoio. Depois de feita a

principal despeza de transporta-la para lá,

e mante-la o primeiro anno, vae esta dimi-

nuindo, e acabará por dar lucro ao Tbesouro,

sendo da fórma indicada, ou ainda por outra

que pareça melhor, isto é, ser feita a coloni-

sação formando aldeias e villas, por compa-
nhias ou batalhões, passando então ao estado

de milícias, e empregando-se nos seus officios

e artes.

De Quilimanc para o Sul é mui util e van-

tajosa a arma de cavaMaria, tanto em rasão

do terreno, como dos povos que por lá habi-

tam; e por isso duzentos cavallos são suficien-

tes para guarnecer os differentes pontos, como
adiante mostrarei. Quanto aos cavallos podem
obter-se por baixo preço, tanto do Cabo da
Boa Esperança, como da índia e Arábia, em
quanto os não ha do paiz, e mantem-se mui
bem tratados com insignificante despeza, peia

barateza e abundância de grão, e das forra-

gens de melhor qualidade, como é o capim,

que não pedem outra despeza do que o ceifa-

las, e sempre verdes todo o anno.

Esta arma e a artilheria são as que os ca-

fres, ainda os mais aguerridos, temem e res-

peitam mais. Devem crear-se caudelarias, ex-

perimentando onde se dão melhor, e das me-
lhores raças, assim como dé camelos. Todas

as nossas fortificações estão em ruínas, e mui-
tas d'ellas mal collocadas e construídas. Um

t
engenheiro, por medíocre que seja, remediará

'com facilidade esta falta.

tudo convém prover á hygiene publica, esta-

belecer a sua segurança physica, e torna-la

respeitável, fazendo-lhe os reparos que o aban-

dono tem causado, e pôr o Continente no

mesmo estado de respeito.

Moçambique, como se sabe, é a Capital da

Província Oriental, e a séde das primeiras

Authoridades que a governam. Primeiro que

Convém melhorar o clima quanto for pos-

sível, mantendo uma severa policia, e por este

meio torna-lo bom, removendo-lbe os agentes

malignos. É mister desbastar a missanga, fa-

zendo evacuar d ali para o continente todo»

os vadios e indivíduos de escandalosos cos-

tumes, abrindo ruas largas e arejadas, e as

casas com janellas: o cemitério colloca-lo na

ponta do Sul da Ilha, entre a horta chamada
do Guedes e o forte de S. Lourenço : entu-

lhar o lavadouro, Marangooba, cubrindo-o

com a areia de que está cercado. Para substi-

tuir este não ha mais do que aproveitar um
poço 'que jaz próximo ao chamado forte de

Santo Antonio, por estar em logar elevado,

e não carecer de outra despeza senão um tan-

que próprio para lavagem, que todos os dias

pôde ser despejado para o mar, para onde tem

bastante escoante. Para manter-se uma boa

policia, e em conservação, conviria que os

Mainatos, isto é, lavadeiros, fossem arrolados,

e submettidos a uma capatazia, tirando-se-

lhes um módico tributo com applicação para

reparos, e conservação da obra, cabendo ao

Capataz, não só a superioridade, mas com

ella a responsabilidade, tanto do accio, como

da conservação, havendo liscalisação n'estt

parte, que seria a cargo da Camara.

O cemitério, isto é, o local onde deixa de

existir, depois de mui bem purificado, etc.,

deveria ser convertido em hospital, levan-

tando o edifício próprio para isso, por estar

em sitio elevado e arejado. Os poços públicos

devem ser fechados durante a noite, e as

chaves devem ficar, ou na guarda roais pró-

xima, ou em poder dos cabos de policia. Os

enterramentos dos cafres finados serem feitos,

ou por conta da Camara, ou de outra qual-

quer Repartição, com tanto que sejam sepul-

tados, e não expostos no Continente, mediante

um pequeno estipendio (que existe de 800 réis),

mas acabando-se com o péssimo abuso de lan-

ça-los ao mar, ou deixa-los expostos. Tudo

lica providenciado havendo no Continente,

uma valia, que se abra e feche todos os dias,

e os conductores entregam os finados com

guia, e voltam com o competente recibo, com

o qual deve receber o estipendio arbitrado,

indo referendado pelo Thesoureiro ou Autho-

ridade competente da Repartição, e d*esta for-

ma nío poderá haver illusão. A mais escru-

Digitized by Google



— 61 —
pulosa Gscalisação policial oa venda do pio
azedo e cru, no peixe frito em azeite de cdco

rançoso, e refrito de uns dias para outros, e

em todos os viveres corruptos que se eneontram
nos bazares e nas esquinas das ruas, e que a

séde do ganho faz prevalecer a todas as conve-

niências c respeitos pela falta absoluta de poli-

cia, « mesmo porque a desconhecem pela não
verem praticar; não têera recato algum, nem
escondem taes objectos, por mais prejudiciaes

que sejam, e é esta uma das causas que muito

concorre para a morte de grande numero dc

europeus. No Continente, logo que comece a

colonisação, entulhados os pântanos, e arro-

teadas as terras, e com uma policia bem re-

gulada, infallivelmentc se alcançará a salubri-

dade. Carece a capital de boticas bem provi-

das e de facultativos, tanto para si, como para

fornecer os differentes pontos da Província, de
soa dependência, e mesmo carece de uma Escola

Medico-Cirurgica e de Pharmacia, ensinando-
se ao mesmo tempo, mas com a maior exten-

são possível, Botânica, porque, sendo os nati-

vos instruídos suficientemente n 'estas scien-

cias, farão importantes descobertas.

Moçambique sempre foi o empório de todo

o coinmercio, com diversos portos e com os

estrangeiros, e estes pagam na alfandega, se

bem me recordo, ii[ por * de importação, so-

bre a avaliação, regulando-se por uma velha

pauta. Conviria muito que se fizesse ali o de-

posito de todas as mercadorias da China e ín-

dia, transportadas em navios que regularmente

navegassem para aquellas paragens, e aqui as

fossem buscar os navios da Europa, porque es-

tes, para irem á China, precisam 18 mezes,

e mesmo dois annos, quando aqui apenas gas-

tarão menos de metade do tempo, poupando
assim este, despezas e risco.

Havendo aqui grande variedade e abundân-
cia de matérias primas, seria mui lucrativo

o saírem aperfeiçoadas, augmentando~lhe por
isso o seu valor commercial, e sobre tudo muito
conviria crear-se aqui, ao menos, uma fabrica

de tecidos de algodão, tanto dos ordinários,

que correm no sertão, e qne se importam da
índia, como dos mais finos, e que tanto uns,

como outros, são pela maior parte manufa-
cturas inglezas. Para crear-se este estabeleci-

mento, mandam-se vir da índia os sufficien-

tes operários, teares, etc, e que, sendo aper

tím de dois annos podem ser despedidos, de-

pois de estabelecida a fabrica, e ensinados os

indígenas. Este ramo absorve grandes som-
mas, que annualmente vão em retorno de fa-

zendas d'esta espécie que se importam da ín-

dia, e que revertem em proveito dos gentios

sujeitos aos inglezcs. Para este estabelecimento

ha ali um soffrivel edifício, que é o convento

dc S. Domingos, c que está devoluto. Ha-
vendo bons marceneiros, podem fazer um ramo
lucrativo em objectos de muito valor, augmen-
tado pela qualidade das madeiras, e de to-

dos os materiaes precisos n'este género. Este

ramo de industria deixa muito proveito á ín-

dia ingleza. No Continente será bom esta-

belecer-se um lagar, todo o anno terá que
fazer, extrahindo azeite de coco, gergelim,

amendobi, pevides, carrapato, purgueira, etc.

Convém da mesma forma um moinho, por-

que sendo hoje o grão moído em pequenas ata-

fonas, eá força de braços, oceupa muita gente,

c a farinha fica mal feita, e não pode chegar

para o consumo quando cresça a população.

Os engenhos de assucar e mandioca devem
estabelecer-se aqui, dando-lhes mais perfeição,

isto é, a estes, porque aquelles não existem,

nem bons, nem maus: deve dar-se a estes dois

objectos a importância que merecem como agen-
tes commerciaes. Como fica dito, todos os an-
nos entram na bahia do Mocambo muitos na-
vios estrangeiros, e ahi fazem a pesca das ba-

leias. Esta entrada deve ser-lhes vedada, por-

que o rio é nosso, e no tempo' competente,

sem mais despeza de custeio de navios para

ella, e apenas com as canotas e apparelhos,

empregando-se os nossos pescadores ou arpoa-

dores*; e os peixes, depois de mortos, encos-

tados á praia, e ali em terra ser feita a ex-

tracção do azeite, como já se fez em outro tem-

po, e ser então guardado em armazéns, d onde
pôde ser exportado como outra qualquer mer-
cadoria, poupando-se d'esta forma as enormes
despezas dc custeio dos navios que de posi-

tivo são empregados n'estas pescas de longa

viagem. O que fica dito do Mocambo compre-

hende da mesma forma Fernão-Velloso, Qui-
tangonha, Ilhas do Ibo, e Lourenço Marques,

com igual successo de interesse. Também não
devem ser desprezadas as pescas de muitos e
saborosos peixes que povoam estes rios e ma-
res, tanto para fornecimento e consumo, como
ainda mesmo para commercio, tanto sêcco

como o bacalhau, como o salgado. Bons ar-

tistas em todos os géneros podem levar a in-

dustria ao maior ponto de interesse e prospe-

Quasi todos os baleeiros americanos traiem grande

numero de arpoadores, Olhos dos Açores e Cabo Verde,
r , r— — 1 ) ~ "i "~> —~ -j.*.. numero <ir arpoaaores, uiuus aos Açores e uiuo »erw
leiçoados pelOS nOSSOS fabricantes europeus, nO.I e »Jo mui Mimados p«U sua habilidade e inlrepidem.
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ridadc. Não se deve omittir «ma Imprensa e

Lythografia, mas sujeita ao governo.

Mariaha e Aneul.

Sendo o porto úe Moçambique seguro e abri-

gado como é, é do maior interesse o estabe-

lecimento de um arsenal provido de bons ar-

tistas, e de tudo mais que é -preciso para a

navegação. No Cabo da Boa Esperança soffrem

muito os navios que passam n'essa paragem,

tanto á entrada, como á saída, e frequente-

mente de tal forma, que são obrigados a ar-

ribar para reparar-se, e como não acham pro-

videncias cm outra parte, correm :á ilha de

França, que apezar de ser mau porto, e de

levante, e mais distante, e tudo a peso de

ouro, todavia, sujeitam-se a tudo porque só

ali encontram o que carecem, o que de certo

não succederá 'havendo-as aqui, e em Lou-
renço Marques, com a diferença de que, nas

Maurícias, importa-se tudo, e aqui, tanto as

madeiras, oemo a maior parte dos objectos,

tiram-se da Golonia. Não deve omittir-se o esta-

belecimento de uma Cordoaria e Fundição bem
montadas, tendo em vista a abundância de li-

nhos, ferro e outros metaes, e quo por isso

pôde ser de muito proveito.

ij . > . » . i . • .
• - •

Agricultar*.

A agricultura, este ramo- de riqueza publi-

ca, que nas Colónias Portuguezas é zero, offe-

rece todas as proporções, tanto para abasteci-

mento e consumo interno, como para o com-
mercio. Trigo, milhos, arroz, legumes de mui-
tas espécies, fcmendobi, gergelim, purgue ira,

carrapateiro (estas duas especiea podem plan-

tar-se com dobrada vantagem e económica em
relação ao terreno, formando com cilas os val-

lados), o café, cana de assacar, algodão, ta-

baco, anil, mandioca ; os pomares de espinho

são indivíduos de muito interesse, mesmo no
estado presente, em que é só a natureza quem
obra: a sua producção é abundante; e-oque
seria applicando-se-lhes um pouco de cuida-

do? Todas as fazendas tôem muita e boa agua,

e em poços soffrivelmeute construídos; mas não

ha um só que tenha nora, engenho, ou ma-
china, tanque, cano, etc.* e as regas que se

fazem ás hortaliças são é força de braços, ti-

radas a balde, e appticadas com regadores e

barris. As vantagens d'«ste agente da vege-

tação são bem conhecidas, e a sua introduc-

ção augmentará o dobro da riqueza agrí-

cola. Os instrumentos agrários encerram-se

todos n'uma enxada. Além de algum gado

vacum que ha, abunda em uma casta de ju-

mentos corpulentos e fortes, de cor alvadia, e

que não lêem de domésticos senão o procura-

rem o aprisco para recolhesse á noite, an-

dando a prado com o outro gado, c na mesma
manada ou rebanho, mas nem uns, nem ou-

tros são empregados em serviço algum. As
terras não recebem beneficio aJgtuu de adu-
bos, que são desprezados e deitados fora. Para
praticamente ensinar á gente do paiz, e in-

troduzir-lhe o uso que devem fazer da agua,

adubos, e dos diferentes gados que ha, deve-

se em preferencia mandar degradados que te-

nham sido quinteiros, moleiros, carreiros, al-

mocreves, e outras diferentes artes, como car-

pinteiros e ferreiros, conseguindo-se assim in-

struir e habituar os indígenas com pouca des-

peza da Fazenda publica.

A segurança pbysica da capital, e da sua im-

mediata dependência, deve ser tal, qoe impo-

nha respeito, e muito respeito, em rasão de

ter feudatarios poderosos que a torneiam; mas é

da maior importância que da força pbysica seja

iuseparavel a força moral, portando-se as Au-
thoridades com a mais severa rectidão e jus-

tiça, circumstancia que se torna aqui mais pre-

cisa do que em outra parte, para a civilisa-

çâo e moralisação de povos bárbaros e rústi-

cos, habituados a ver e praticar má fé, am-
bição, mentira e toda a casta de vicios, e por

todas as classes da nossa sociedade, a quem
elles chamam brancos, não excluindo, na ver-

dade, força é confessa-lo, os mesmos europeus,

a quem cabe uma boa parte; A ilha está con-

venientemente fortificada, quando sejam repa-

rados alguns estragos que tem, e que por ora

são de pouca monta. Quanto ao Continente,

precisa de tudo, porque nada tem, e por isso

ao engenheiro, d'isso encarregado, pertence

determinar os pontos. A capitai deve ser um
dos pontos de deposito militar da colónia, d'on-

de devem ser soccorridos os diferentes pon-

tos que o precisarem ; e por isso o seu estado

completo deve ser indeterminado, assim como
deve ser aqui a escola militar, onde se instruam

os indivíduos dedicados a este ramo do ser-

viço publico, fazendo-se observar rigorosamen-

te o serviço de campanha, instruindo e disci-

plinando os nativos; mas dando-lbes offrciacs

e sargentos europeus, porque é assim que se

pôde obter um bom exercito com menos des-

peza, e sem tirar os braços ao Reino. A instruc-

ção é indispensável aos officiaes, porém, nesta

parte da Monarchia, é tão essencial, que sem
ella servem mais de peso, do que de utilidade

á Nação, porque frequentemente se acham em
comniissões em que, sem ella, não só são nul-

los, mas prejudiciaes, e as percas que temos
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soffrido é por ddr-se este caso. Além da in*

strucçâo ordinária, muito convirá que a te-

nham de desenho, historia natural e minera-

logia, e, ainda que não completa, ao menos
quanto seja bastante para poderem relatar com
exactidão e acerto as observações que houve-

rem feito, qoe devem dar em resultado des-

cobertas importantes, o que não pôde acon-

tecer no estado presente, em que uma grande
parte d eites mesmo não sabem ler. Eu mes-
mo sou uma prova, porque, se tivesse a in-

strucção necessária quando para lá fui, ou
ainda mesmo a podesse ali adquirir, seria de

grande utilidade : felizmente, por ter sido sem-
pre protegido pela Providencia, tive a fortuna

de não ser dos que menos resultados colhe-

ram nas d ifferentes commissões importantes

de governos e commandos de que fui encar-
regado, mas em que nada houve de extraor-

dinário; antes, pelo contrario, pertenceu ao
estado regular das cousas, mas essa mesma
circumstancia é ali raras vezes desempenhada.
O qne vi c observei, se tivesse conhecimen-
tos, poderia ter feito importantes descobertas,

qae ficarão ignoradas como d 'antes, e apenas
so posso dizer: Vi muita cousa até então não
explorada, fez-me impressão, mas não pude,
nem soube classificar, nem designa-las: foi um
cego que apalpou um lavor de grande primor.
Eis o motivo por que se precisa a instrucção
indicada.

Tendo tratado da fortificação e milícia, ou
da segurança interna, convém lembrar a ex-
terna; esta não é de menos importância, para
o que basta uma esquadrilha bem armada para
guarda-costa, de dois brigues ou escunas, e

algumas canhoneiras, tanto para proteger o
commercio da costa, como para obstar ao con-
trabando, principalmente dos Árabes.

ILHAS DK CAIM» DELUAIM).

Peia proximidade em que estão estas ilhas

da capital, é para aqui que primeiro nos di-

rigimos; e a primeira providencia que ha a
dar é abrir uma estrada de communicação
entre aquella e estas, fazendo responsáveis os
Cheques pela sua segurança e conservação, o
que se consegue sem dificuldade. Após esta

providencia convém povoa-las, o que se faz

pela forma indicada.

Hymármm «.anUnrte.

Pouco ha a fazer para corrigir o clima, por-
que é sofrivelmente sadio, e apenas uma boa
policia é bastante para torna-lo tão salubre
como a Europa. Deve cstabeleccr-sc um Hos-
pital, Botica e Facultativos.

(ouimrrelo.

O commercio das ilhas do ibo é feito pelos

Árabes de Zanzibar, Quiloa, Mombaça, e ilhas

do Cômoro, que importam as soas fazendas

por contrabando em embarcações miúdas, e

exportam calumba, gomma copah marfim, es-

cravos, âmbar, maná, dentes de peixe mulher,

azeite, tartaruga, de: que elles mesmo fazem

a pesca : de todo este commercio não temos o

menor interesse, nem ainda mesmo nos direi-

tos, e mais parece domínio árabe do que por-

tuguez.

Quando tenha logar a reforma geral, esta

parte da Província pôde desde o começo for-

necer um bom contingente em interesses com-
merciaes, estabelecendo uma Feitoria bem pro-

vida de tudo, com preços fixos para vender e

receber, ou resgatar, não só dinheiro, mas mes-

mo effeitos do paiz, com preços igualmente fi-

xos e rasoaveis ; mas sobre tudo é preciso es-

tabelecer a boa fé, mesmo pela. vantagem de

moralisar os povos.

BadMtrla.

A não ser a pesca, tanto de baleias, como
de exceilente pescado, de que abundam estas

paragens, não acho que seja aqui o logar de

estabelecimentos industriaes; todavia, a expe-

riência mostrará o que melhor convirá. Em
toda esta costa não ha parte alguma nem tão

abundante, nem tão rica em variedades de

conchas, como as ilhas do Ibo. A pesca da

tartaruga é um ramo importante de inte-

resse, e o primeiro a que se deve prestar

attenção, bem como a creação de gados de
todas as espécies. <

Não ha capacidade para navios de grande

porte, mas podem construir-se brigues e es-

cunas; todavia, pela proximidade em que está

da capital, poderiam ir para ella as madeiras

já apparelbadas para a. construcção naval, e

mesmo civil. • :
••

Sendo o torrão magnifico e de boa produc-

cão, está em baldio, e do que menos se cura

ê da agricultura. O café produz espontanea-

mente, e é levado pelas aves: este ramo é de
muita importância, e muito mais porque só

carece de attenção. Todos os cereaes e poma-

res se dão excelentemente, assim como todas

as plantas dos trópicos.
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PortíQcnçât» e Milícia.

Reparadas e melhoradas as fortificações que

existem, pouco mais será preciso ampliar:

quanto á guarnição, é indispensável, pelo me-
nos, 140 infantes, e 30 artilheiros; comtudo, a

colonisação determinará o seu armamento, ad-

vertindo que a fortificação essencial d'este por-

to é dc marinha, constante de duas, ou três em-
barcações ligeiras bem armadas e equipadas,

tanto para obstar ao contrabando, como para

proteger o commercio.

QDILUIAHE E RIOS I>B 8ENA.

A primeira providencia que ba a dar é

abrir uma estrada de communicação de Mus-
suril para Quilimane, formar pontes nos rios

que as admittirem, e barcas n'aquelles onde

se não puderem construir aquellas, o que se

faz pelos súbditos dos Régulos, mediante uma
pequena gratificação a estes. Segae-se a po-

voação, que será feita pelo systema adoptado

de colonisação. É preciso que se tenha em
vista, que as estradas não precisam calçadas,

e nada mais do que conserva-las desobstruí-

das de troncos e mato.

RyNtema «uultnrlo-

Não sei se conviria antes abandonar o lo-

cal onde está edificada a Villa de Quilimane,

e assenta-la mais acima em terreno mais fir-

me, ou aproveitar esta melhorando-a. No pri-

meiro caso, ao engenheiro d'isso encarrega-

do compete a escolha do sitio, e mais cir-

cumstancias. No segundo, estando a Villa as-

sentada na margem do rio d 'este nome (um
ramo* do Zambeze) e n'um pântano cheio de

lagoas, bosques e florestas, c a seis léguas

dentro da foz; a primeira providencia, que

convém tomar, é o entulhamento das lagoas

que forem susceptíveis d'isso, e abrirem-se ri-

beiros para as aguas da chuva se não demo-
rarem, escoando-as para o mar, prohibir ab-

solutamente a plantação do arroz, não só den-

tro da Villa, mas ainda mesmo em determi-

nada distancia na circumferencia d'ella, abrir

e desbastar os bosques e florestas, fazendo com
que o terreno, assombreado e húmido, seque e

possa ser ventilado; manter uma escrupulosa

policia sanitária, especialmente fazendo en-

terrar os mortos que os cafres costumam dei-

xar expostos. A agua que se bebe é de poços,

e estes estão circumdados de arrozaes, o que

torna as aguas nocivas: removida a causa

cessa o effeito. Deve haver aqui um Hospi-

tal bem montado, uma boa Botica e Faculta-

tivos, tendo em vista que n esta Villa deve

ser o deposito geral dos estabelecimentos do

interior.

Este ponto, por todos os lados que se en-
care, é importantíssimo, e muito mais por ser

o empório do commercio do interior; merca-
deja em separado para o sertão, e com todos

os estabelecimentos centraes. O commercio da

escravatura importou-lhe somnias considerá-

veis; porém estas desappareceram com a mes-
ma facilidade com que se adquiriram, e o paiz

ficou pobre, sem braços nem cultura, e os seus

moradores, costumados á abundância, sem tra-

balharem, perderam o amor a este, e torna-

ra m-se mais infelizes.

O commercio que ora se faz é marfim, ouro

e arroz, podendo, aliás, ser considerável e ex-

tensíssimo, tanto em rasão do que já existe ex-

plorado, como das descobertas que necessaria-

mente se hão de fazer.

As commodidades e proporções que esta Villa

apresenta, para ser manufactureira e indus-

trial, dão logo na vista : em primeiro logar pos-

sue, evem-lhe de perto, e em grande quanti-

dade, todas as matérias primas. O algodão,

anil, tabaco, cana de assucar, gommas, fer-

ro, óleos, couros, salitre, óptimas madeiras, e

muita abundância de aguas. Deve estabelecer-

se a creação de gados de todas as espécies,

em grande escala, não exceptuando candelá-

rias, assim como de camelos, que muito faci-

litará a commodidadc dos transportes, porque

são incommodos e dispendiosos, por serem

feitos ás costas de negros, que téem o habito

de dizimarem as cargas sempre que podem.

Marinha e Araeaal.

Esta Villa é um dos pontos que pôde for-

necer um bom contingente de navios de to-

dos os lotes, tanto por ser logar accommo-
dado para estaleiros, como pela abundância

de óptimas madeiras, estopa, ferro e cobre

;

basta levar para ali artistas capazes para isso,

incluindo cordociros para manufacturar os ópti-

mos linhos. Não só podem sair navios a nave-

gar, como ainda mesmo em peças numeradas

e promptas para armar-se em outra parte, e

servir de incentivo para o augmento da ma-
rinha mercante, pela facilidade, barateza e

commodidade com que se podem fazer os na-

vios. A barra é obstruída por um banco de

areia, por onde não dá entrada senão em cabe-

ça dc aguas vivas, onde então tem três braças

e meia de fundo, ou 25 pés, e é então quando
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entram embarcações maiores, posto que com
risco. Talvez não houvesse grande dificuldade

em remover mais este obstáculo, de que re-

sultariam grandes vantagens, tanto ao com-
mercio, como ao serviço.

A«rl«n

Este dislricto não é menos rico no reino

vegetal, e a sua producçio não deixa nada
a desejar, apesar de ser o que está em mais
abandono. Produz quasi sem industria agrí-

cola todas as espécies de cereaes, grãos, on
legumes, hortaliças, fructas, ctc. Só este dis-

lricto seria suficiente para abastar toda a

Província. Introduzidos que sejam os instru-

mentos agrícolas e o uso de adubar as terras,

e com alguma perfeição n'esta matéria, dcve-

se contar cóm um resultado seguro. D'este

ponto, pode, no fim do segundo anno do sen

estabelecimento, exportar-se alguns centos de
arrobas de assucar de diflerentes qualidades,

assim como algodão, tabaco, anil c arroz,

além de muitos outros objectos commerciaes.
Ha também umas arvores frondosas e de boa

madeira, de troncos mui direitos, a que cha-

mam Panha, que dão umas cabaças cheias de
óptima sumanma que parece seda.

Na bypothese de aproveitar-sc a mesma
povoação que existe, e estando ella n'oma ex-

tensa planície, bastará para fortifica-la e pô-la

a coberto, levantar-lhe algumas baterias, ou
reduetos. Quanto aos pontos onde devem ser

collocados, ao engenheiro d'isso encarregado

incnmbe o designa-los. A sua força para guar-

nição não será menos de 45 praças de arti-

Iberia, 2 obuzes de 5 ' pollegadas, 85 praças

de cavallaria e 200 de caçadores. Esta força

é preciso manter-se em efectividade durante

o primeiro anno, e cm quanto sc não discipli-

nam os nativos, fortifica o Governo, e emfim,

em quanto se não arreigam as reformas que
se fizerem

;
porque no fim d'este prazo já a

maior parte da força se pôde dispensar, já

colonisando-se e passando ao estado de mi-
lícias, ou removendo-se para outra parte, fi-

cando todavia no mesmo estado de effectivi-

dade a cavallaria c artilheria, cujas armas
deverão ser exclusivamente de europeus.

Atortura ámm rio*.

É do maior interesse desembaraçar os rios

e riachos, que são e podem ser navegados, que
cortam todo este território, pela fácil commo-
dídade que dão aos transportes commerciaes

ANS. DO C Ct.T.— PARTE NÃO OFF.—SERIE I

do interior. N estes rios parciaes poucas es-

cavações ha a fazer, e o que mais carecem é

limpa-los e desembaraça-los de arvores e tron*

cos que os atravessam e obstruem. O rio Mu-
câcàmue, que communica de Quilimane com
o rico e fertilissimo prazo Luabo, e com o rio

Cuama, acha-sc também obstruído por arvores

derribadas, c está no mesmo caso que os aci-

ma ditos. O mais importante de todos, e que

reclama prompta providencia, é a abertura da

boca do rio, isto é, a communicação do rio

Zambeze com o rio de Quilimane, cujo en-

tulhamenlo terá umas tres milhas de extensão,

sobre umas oitenta braças de largura, mas de

areia solta: esta communicação começa no
sitio Mazáro, e n'uma grande curva que o rio

ali faz. No tempo das cheias, regularmente

Janeiro e Fevereiro, as aguas rompem este

dique, e lorna-se então franca e navegável a

soa passagem; e á proporção qne ellas vão

entrando no seu leito, vão-se acumulando as

areias até que de todo fecham a passagem, e

fica a agua a babujar, mas seguindo a cor-

rente na curva que faz o rio. A melhor épo-

ca para esta obra, segundo o meu sentir, é

quando o rio começa a empobrecer, de Maio
até Outubro, e então consegnindo-se pelo meio
de escavação fazer passar as aguas d 'esta qua-

dra, não se precisam maiores despezas para

conserva-lo em estado navegável. A exigência

desta obra é de um interesse tão palpável e

de tanta vantagem, que as mercadorias e mais

objectos embarcados em Quilimane vão a

Sena c Tete sem ter que fazer desembarques

em parte alguma. Esta é a obra, d'este gé-

nero, de mais circumstancia que ha a fazer

n'este districto, porque todos os mais encana-

mentos são de pouca despeza e de muito in-

teresse. O interessante rio Xire ainda até

hoje não foi explorado, o que muito conviria.

De Quilimane para Sena transita-sc por

território portuguez, porém com grande in-

commodo, difficuldade e despeza", por ser ás

costas de negros c por trilhos. Convém abrir

uma estrada até ao Mazáro, e em distancias

proporcionadas estabelecer casas de posta, e

com bois, ou cavalgaduras, mas talvez que
mais conviesse aquelle gado em carros. No
sitio onde termina a estrada, estabelecer-se

uma boa barca para atravessar o rio, e no
sitio fronteiro do desembarque a continuação

da estrada até Sena, c com os mesmos meios

de transporte. Parecerá á primeira vista, que
serão precisos grandes fundos para montar
este estabelecimento, mas notc-se que um boi

pode custar, o máximo, cinco duros, 4$500
réis fortes, e o sustento nada, e os braços

pretos empregados fazem cada um a despeza

diária de 25 réis para andarem bem roanti-

— jrjNiio 1854. io
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dos; mas ludo isto é ao principio, porque de-

pois cultivam para seu sustento, e mesmo de-

vem haver sobras. Às despezas de transportes

são excessivas e com muito incommodo, e com
as providencias indicadas, o viajante gas-

tando metade terá commodidade e segurança,

e a empreza terá grandes lucros. Toda esta

extensão de terreno é fertilissimo, e por

isso crescendo em população augmentarão os

meios de transporte.

\ ILLA DE SENA.

A Villa de Sena é importante pela sua po-

sição central, e pela riqueza de seus prazos,

sendo os mais rendosos de toda a Província:

boje estão desertos e invadidos, mas com fa-

cilidade entram outra vez em obediência. Pri-

meiro que tudo convém começar pela coloni-

sação, e com ella as estradas e os meios apon-
tados de communicação; e então este dislricto

indemnisará com generosidade em interesses

agrícolas e commerciaes.

aj»te«a MaltarS*.

Talvez conviesse mais reedificar a Yilla de

Sena um pouco mais ao poente, apoiando-a
com a serra Bára-muana, mas o que não en-
tra em duvida, é que jazendo n'uma baixa,

torneada por terreno elevado, e este coberto

de bosques e florestas infestadas de feras, e

pouco ou nada ventiladas, seja uma causa es-

sencial da sua insalubridade : por conseguinte,

cortados os bosques e cultivados, será talvez

bastante para melhorar o clima. É indispen-

sável uma botica e facultativo.

Comoierelo.

0

E essencialmente pelo coromercio que a

Villa de Sena pode prosperar, porque é o cen-
tro do Borovo, do Báruc, e da Ma nica, sendo
os prazos Gorongoza e Cheringoma o inter-

posto d elle, concorrendo com profusão, ouro,

marfim, cèra, mel e gado. O sal é ura objecto

de grande coramercio, e que se imporia para
exportar para o sertão. Ha um objecto de que
se não faz caso, e está em desprezo, e vem
a ser os dentes e azeite de hippopotarao. Con-
vém estabelecer aqui uma Feitoria bem pro-
vida de todos os géneros de extracção, da
fornia que fica indicada no commercio das
ilhas de Ibo.

Julgo que a não ser pelo lado agrícola, não
haverá a esporar grandes cousa* da industria

deste ponto; todavia a experiência poderá

mostrar o contrario.

Asrlevllura.

É também n'este ramo que o dislricto d'esta

Villa pôde também florecer pela sua fertili-

dade, e além dos cereaes, grãos, legumes,

óleos, etc, para consumo dopaiz, pode forne-

cer com abundância, café, assucar, algodão,

anil, tabaco, mandioca, além de outros obje-

ctos que a experiência mostrará a sua utili-

dade e interesse.

r«r«iacM(A* o Milícia.

A fortificação d'este districto, á vista da co-

lonisação éque se poderá determinar: quanto

á guarnição para sua defeza, e para pô-la a

coberto, e em respeito, serão suficientes 25

praças de arlilheria, 25 de cavallaria e 200

de caçadores. Talvez seja preciso empregar

esta força no principio do estabelecimento

até que seja conhecida, e o território posto

em sujeição, e então pôde diminuir-se, ficando

composta de nativos disciplinados, devendo

comtudo ficar em efectividade a arlilheria e

cavallaria, que deverão ser europeus,

Muniea.

Partindo da Villa de Sena para o poente,

além dos caminhos parciaes para todos os

prazos, convém abrir uma estrada geral de

communicação com a Manica, estabelecimento

este que nos pertence, e que abandonámos
em 1838 ou 1839, por não termos forças para

resistir á invasão dos cafres Vatuas. Este ponto

é de maior interesse, por ser mui abundante

em ouro, marfim e gado, e deve sè-lo também
em pedras preciosas c outros mincraes, ha-

vendo exploração.

Aqui só devemos ter por ora uma pequena

povoação, onde haja uma Feitoria bem forne-

cida de todos os efTeitos de extracção para o

commercio, que deverá ser apoiada por uma
força de 10 praças de arlilheria com duas

bocas de fogo de campanha, e 160 praças de

caçadores. Estabeleccr-se em determinadas

distancias os meios de transportes já notados.

Tanto este estabelecimento como o do Zumbo
devem ter um regulamento commercial, e que

deve ser observado restrictamente, aliás pelas

ambições e rivalidades de interesses perde-se

o seu coramercio, como tem acontecido sem-

pre. São estes dois estabelecimentos, que es-

pecialmente precisam de um regulamento pe-

culiar, por serem pontos destacados, e uni-

camente commerciaes.
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Da Villa de Sena, rio acima, vae-se a Tete

:

como lemos que transitar pelos prazos, convém

abrira estrada entre estas duas Villas, e os mes-

mos meios de transporte. No Záro, ou Mazáro,

isto é, começo da Lupáta, deve cstabelecer-se

uma barca para atravessar o Zambeze, assim

como no rio Revugo, quasi fronteiro a Tete, e

o mesmo na Villa para passar o dito Zambeze.

k estrada vera de Sena ao Záro pela margem
poente do rio, e atravessa embarcando para o

nascente, e andando por esta parte atravessa a

serra Caverantenga (que é a que forma a Lu pa-

la), e continua a transitar pelos prazos da coroa

pertencentes ao districto de Tete, até chegar ao

Matundo, em que torna a passar o Zambeze,

desembarcando na Villa de Tete.

VILLA DE TETE.

Esta vi Ha está assentada em terreno ele-

vado, e fragoso; convém povoa-la e abrir es-

tradas de communicação. É importantíssima

não so pela sua salubridade, como pela abun-

dância dos seus productos naturaes, especial-

mente na parle mineralógica.

Tanto na Villa como em todo o sen districto,

o clima é dos melhores da Província ; todavia

muito convirá aperfeiçoa-lo por meio de uma es-

crupulosa policia, limpando-lhe as florestas,

vigiando no enterramento dos cadáveres, ele.

O comraercio desta Villa foi extenso, e mui

lucrativo ; mas hoje, como tudo quanto é nosso,

tem caido cm decadência, e eslá reduzido a

nada. Não é difficil o seu restabelecimento,

começando por promover o resgate do ouro

dos Muzuzuros e Mixonga e dando impulso

Hscaiisando os Bares da Maxinga, Xindundo,
Capáta, Jássa, Mano, etc. Explorar cora toda

a attenção o interessante riacho Mússupuze,

que corre entre serras no território Marave,

e próximo ao Mano; este riacho é riquíssimo

em mineralogia; ahi apanhei palhetas de ouro,

pequenas esmeraldas e rubins, e as suas qui-

nas, ou arestas não estavam gastas, o que
prova que não vem de longe, mas a falta dc

conhecimentos, fez com que não podesse dis-

tinguir outras preciosidades naturaes. Todo*;

os Togares acima referidos, não só são inte-

ressantes pelas preciosidades que em si con-
tèem, mas por serem pontos commerciaes, es-

ta belecendo-se ali feitorias bem providas para

commutação de marfim, dentes de hippopo-

taino, etc, com todo o sertão. Sendo esta re-

gião montanhosa, está claro, que os fragmen-

tos preciosos acima notados, e que se encon-

tram com profusão, são levados pelas enxur-

radas das vertentes das serras. Este districto

é um dos mais ricos cm mineralogia, e este

objecto não é para desprezar, mesmo porque

desde o seu começo pode dar grandes lucros.

n<fu«trl*.

E n'este districto que convém estabelecer

os principaes engenhos de assucar de man-
dioca, prensas para enfardar algodão, e alam-
biques; mas Indo em grande escala. A muita
profusão que ha de linhos, tanto dos mais
ordinários para cordoaria, como dos mais finos

para tecidos, merecem não menos attenção,

para o que é mister conduzir para ali artis-

tas próprios, ou somente para porem estes li-

nhos cm estado de serem fiados, e assim se-

rem conduzidos para outra parte, ou estabe-

lecer juntamente officinas para manufactura-
los. Este ramo pode ser elevado a grande es-

cala, mesmo desde o seu começo. O ferro é

em tanta abundância, que não ha receio de
extingui-lo, e a sua qualidade é tal, que em
quente é maleável como chumbo, e em frio é
rijo como aço, e é do que os cafres se servem
para as suas ferramentas, armas, etc. Este
ramo de industria deve ser mui interessante/

ercando-se uma boa fabrica e fundição, tanto

de obras, como para barras de todas as di-

mensões com que este util metal costuma an-
dar no commercio, e assim ser exportado; pois

ha aqui todas as proporções, mesmo em atten-

ção ás ricas e extensas minas de carvão mi-
neral, quecomeçam no prazo lnhamacaza, quasi

na margem do rio Revugo. Não será fora de
propósito o estabelecimento de um lagar e um
moinho.

Estando a Villa de Tete edificada na mar-
gem do rio Zambeze, que pela commodidade,
economia e facilidade de transportes, deve ser

navegado a vapor, é por isso que n'esle ponto
devem estar as principaes officinas e aprestos

para elles, e mesmo porque tem á mão todos

os materiaes para isso, tanto dc combustível,

como de construcção c reparos.

Agricultam.

A agricultura neste districto pôde tomar
um Ioga r distincto, e florescer. Conviria em
primeiro logar crear-se uma fazenda modelo,

na qual se aclimatassem todos os vegetaes
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exóticos que se julgassem de utilidade, e onde
se ensinasse a industria agraria, e o uso dos

seus instrumentos, que são ali totalmente des-

conhecidos. Este clima é o mais próprio para

isso. Hortaliças não as ba melhores nem mais

saborosas. O anil cresce espontaneamente

muito viçoso e alto. O algodão está no mes-
mo caso, e conhecem-se três espécies, uma
chamada Cafreal, é trigueiro mas com a fe-

vera mui forte, este, especialmente, cresce em
toda a parte, e sem cultura; outra é o herbá-

ceo, é um pouco mais claro, e a terceira é

chamado do Brasil, cresce muito e dá muito,

é bastante alvo, mas a fevera não é tão forte

:

a industria saberá convenientemente empre-
gar todas as espécies. O café dá-se excelen-

temente, e sítios ba onde é mato como no prazo

Domue, que por superstição não o colhem. O
tabaco passa por ser o melhor de toda a Pro-

víncia. A cana de assucar é de uma abun-
dância excessiva. Em uma palavra, nada deixa

a desejar esto districto; só carece facilidade

de exportação, e animar-se pelo meio da po-

pulação.

A fortificação e milícia d 'este districto deve

conservar-sesempre respeitável em rasão da vi-

sinhança do Monomotapa, com a população e

reforma pouco haverá a receia r d 'este potenta-

do, mas convém conte-loem respeito, k vista do
risco que tomar a Villa se fará a sua fortificação.

Para a sua guarnição serão bastantes 25 praças

de artilheria e 800 de caçadores, em rasão do
terreno ser geralmente montanhosoe coberto de

bosques. Com facilidade se acham n'estc distri-

cto bons soldados, quando sejam disciplinados.

Devem permanecer em rios de Sena um enge-

nheiro e dois naturalistas.

Tanto o rio Zambeze, onde todos vem des-

aguar, como esses mesmos que ramificam para o

interior, podem ser navegados por maiores, ou

menores embarcações, sendo por isso de maior

conveniência propagar os vapores o mais possí-

vel, tanto pela facilidade do combustível, co-

mo por ser por meio d esta navegação que sc

pôde tirar mais vantagem da velocidade das

correntes dos mesmos rios, e poder-se entrar

mais pelo sertão, e com menos despeza, e

commodidadc pelos rios Xire, Aruenba, Re-

vogo, Aruangoa, e outros muitos que se fre-

quentarem. Convém remover um pequeno ob-

stáculo que veda a navegação pelo Zambeze

de Tele para o Zumbo, como adiante se verá

Teto para Eumb».

O Zumbo foi um estabelecimento que muito

floresceu pelo seu commercio, mas hoje está

abandonado pelo mesmo motivo porque o está

a Manica. Precisa-se em primeiro logar, fazer

desapparecer uns fragmentos de rocha que

n'um curto espaço embaraçam a navegação, to-

mando toda a largura do rio apparecendo fora

de agua as pontas das pedras, mas em pouca

profundidade de agua. Tornar-se novamente

a oceupar o Zumbo, que é de summa impor-

tância pelo seu lucrativo commercio de ouro,

marfim, e gados, mas da mesma fórma orga-

nisado, como na Manica, e deve ser apoiado

por uma força de 10 praças de artilheria com

duas bocas de fogo de campanha, e 1G0 pra-

ças de caçadores. Muito conviria formar um
estabelecimento na Chicova, por ser ponto

intermédio entre Tete e Zumbo, c por distar

I um do outro 180 léguas, e por isso este ponto

deve ser aproveitado,- tanto para deposito,

como ainda mesmo para commercio, e mine-

ralogia; todavia este objecto é secundário, e

só depois de tudo estar em estado normal. O
estabelecimento do Zumbo é da maior impor-

tância, c o não estarmos hoje oceupando-o é

pela falta total de gente.
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PARTE NAO OFFICIAL.

MEMORIA

PARA AS COLÓNIAS PORTUGfEZAS

Pelo Hr. %.. C. Prdro.o «SamltU.

(CealiiMila it ftf (I
|

aio* é> »On« para Motafa.

Tanto de Seca como de QoilimaDe coovem
orna frequência activa com Sofala, abrindo-se
as estradas destes dois pontos, collocando
pontes e barcas nos rios, e estabelecendo to-

dos os meios de transito. A visinhança d estes

estabelecimentos, e a sua importância recí-

proca, demandam a frequência da communi-
caçio, e por isso augmentarão os seus inte-
resses commerciaes, agrícolas e industriaes,
que infallivelmente se desenvolverão.

fcUFAf.A.

Sofala, esta rica possessão onde os nossos
maiores primeiro se estabeleceram, hoje acha-se
reduzida a nada: com quanto não seja tão

extensa como a de Rios de Sena, é com tuda a
immediata em superfície, e em nada lhe cede
em fertilidade, riqueza e salubridade. A sua
povoação, sendo hoje zero, é por isso mesmo
que com mais facilidade e vantagem se pôde
formar, porque não ha a luclar com vicios ar-
reigados n'um povo antigo. Além da estrada
geral que se deve abrir para Inhambane, é
de todo o interesse abrir outras parciaes para
lodos os prazos do território portuguez.

MBttorlo.

0 local onde boje está a fortaleza, c pró-
ximo a ella algumas palhoças a que chamam
Villa, está entre dois riachos de agua salgada;
om delles do poente fica séceo em todos os
refluxos da maré, e o do nascente fica sem-
pre com alguma agua, ainda mesmo na baixa-
mar da lua ; além d'isso a povoação fica sem-

: pre cercada até grande distancia d'um terreno

í
alagado de agua salgada estagnada, e de den-

j
sos bosques de mangue. Em primeiro logar a

Villa deve formar-sc no sitio chamado Mahôto,

por ser elevado c séceo, e com todas as pro-

porções para uma boa povoação, e não dista

mais de meia légua da antiga. Este onde boje

está deve ser conservado simplesmente para

canteiro, fabrico de navios e officinas fabris.

O clima é sadio, e pôde tornar-se muito me-

lhor com uma policia bem dirigida. Carece

um hospital, botica c facultativo.

Commercio.

O commercio d esta possessão deve ser im-

portantíssimo; porque abrange ouro, marfim,

dentes de bippopotamo, aljôfares, âmbar, co-

bre, ferro, salitre, vermelhão ou almagre,

breu, cera, maná, gados, especialmente vac-

cum, pedras jaspe, cristaes e preciosas, ha-

vendo exploração, muita variedade de linhos,

e alguns ha que não cedem em qualidade aos

da Europa pela sua alvura e finura natural,

e estopas para calafetos. A mafurra, matéria

oleosa e como sebo, mas sem mau cheiro,

deve ser magnifica para as artes, serve tam-

bém para luzes; é tirada com abundância do

caroço de uma fructa de que ha muita. Abunda

em vegetaes de que se extrahe bom azeite, bem
como cm algodão, anil, cana de assucar, café,

tabaco, gomma elástica, etc. Todos estes obje-

ctos que apparecem nas mãos dos Cafres como

amostras, podem levar-se a grande escala. As

muitas e óptimas madeiras devem merecer

igual attenção, tanto para conslrucção naval,

como civil e marceneria. Em consequência do

referido convém promover este commercio e

explorar todos os objectos indicados no nosso

território, fazendo cultiva-los, e ensinando a

forma mais conveniente de entrarem no com-

mercio ; feito isto, curar então no de fora como

Quiteve, ilhas de Bazarulo, etc. Deve estabe-

lecer-se aqui uma Feitoria bem provida de

todos os effeilos commerciaes da forma já in-

dicada.

ABM. W)C. VLT. PARTE *ÃO OPPICUL. — SURIK I.—JULHO 1854. II
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Também não deve merecer menos conside-

ração pela parte industrial, porque sendo a

natureza tão pródiga e rica em todos os seus

productos, podem muitos d'elles sair de Sofala

com grande augmento de valor, sendo levados

pela industria ao estado de serem empregados
immcdiatamente no consumo. £ indispensá-

vel um lagar, e um moinho, assim como en-

genhos para assucar e alambiques. Ao sul de

Sofala, mas em terreno portuguez, jaz uma
extensa planície por onde não transitam se-

não de noite: este terreno é alagado pelas

aguas do mar em todas as marés de lua, e

tem-se cristalisado ali sal de fórma que a sua

superfície tem formado uma crusta de algumas
poKegadas de grossura, e por isso torna o

transito muito incoromodo e penoso de dia

pelos reflexos do sol. Esta salina, feita só pela

natureza, é bastante para fornecer toda esta

região.

Hariah» e Intiali

A fortaleza, com a denominação de S. Cae-
tano, está edificada na extremidade Sul da po-
voação, sobranceira ao rio chamado da Quis-
sanga, com um espaço que pode conter para
mais de cem navios de todos os portes. Este

Quissanga recebe a agua do rio que faz o

porto, por uma bôca que apenas terá umas
10 ou 50 braças. Este espaço com pouco dis-

pêndio, proporcionalmente, pode tornar-se a

melhor doca de Portugal, tanto por estar ao
abrigo de todos os ventos, como por estar

formada por si. No local que hoje occupa a

chamada Villa, até á fortaleza, devera estabe-
lecer-se edificios, barracões, cora todo o trem
necessário de construcção, fundição, cordoa-
ria, e mais officinas navaes; por que pôde
ser elevado a tal escala, que seja um dos que
mais concorra para o restabelecimento da ma-
rinha portugueza. Convém melhorar a barra,
que, como a de Quiliraane, está obstruída, mas
em baixa-mar de aguas de lua, deixa desco-
bertos uma grande parte dos seus alfaques,

e talvez por isso seja mais fácil este trabalho.

Não é de menos importância a agricultura,
porque sendo todo este território fecundíssi-
mo, e a tal ponto que produz todos os géne-
ros, não só dos Trópicos, como ainda mes-
mo exóticos, e sem outro beneficio do que a
natureza, assim mesmo com boas producções,
e óptimas qualidades. Deve crear-se uma fa-

zenda modelo como a de Tete, tanto para na-
turalisar as plantas que mais convenha pro-

pagar, como para habituar e ensinar os po-

vos a aperfeiçoar a agricultura com os instru-

mentos próprios, e emprego do gado. Deve
estabeleccr-sc aqui uma caudelaria. A planí-

cie chamada Langua das Cerimonias, no prazo

Chiparo, é de tal extensão que parece o Oceano,
sem arvore alguma, e apenas no centro com
algumas de ébano, mas mui pequenas: não

costumam transitar por ella senão de noite

por causa do sol. Na estação invernosa cos-

tuma ser parte d'ella inundada pelo rio Bú-

zio que sáe do seu leito, e lança as suas aguas

a grande extensão, mas com pouca altura. Este

vasto terreno está sempre de baldio, e total-

mente iuculto, pascendo grandes rebanhos de

rumiuanles selvagens de todas as espécies.

Basta ver-se o que fica dito para conhecer-se

o grande interesse que pôde dar este terreno,

tanto em cultura, como em pastagens ao mesmo
tempo. Ha muitas outras planícies, posto que

de menos extensão, todavia de igual qualidade,

c da mesma fórma em baldio, porque os Cafres

não gostam de cultivar senão entre mato.

ForlMeaçA» * MtlletM.

Não me é possível determinar a fortificação

d este ponto, e ao engenheiro incumbido de

formar a nova povoação, e á vista delia, per-

tence cobri-la convenientemente. Quanto á sua

guarnição serão sufficientes 25 praças de arti-

Iheria, com um obaz de 5 ' pollegadas, 50 pra-

ças de cavallaria, 100 de caçadores, e 100 de

infanteria. Esta força não c grande em rasâo de

ter que cobrir um terreno bastante extenso:

devem permanecer aqui um engenheiro, e dois

naturalistas, mais hábeis especialmente em mi-

neralogia e botânica. E com a mais saudosa

recordação que fallo na milícia de Sofala ; estes

soldados sem disciplina, nem táctica, em 1836
suecumbiram todos em torno do seu chefe, o

Capitão-Mór das terras da coroa José Marques
da Costa, que tendo comsigo quarenta e tantos

d'estes valentes, foram accommetlidos por 10

a 12 mil Vatuas; suecumbiram, nem podia dei-

xar de ser ; raas estavam todos em circulo ro-

deados de cadáveres dos bárbaros, e á maior

parte das armas foi preciso tirar as bayonetas

dos corpos dos inimigos atravessados. Estes

valentes soldados, não teriam acabado se fos-

sem bem commandados; porque a sua perda

procedeu da sua niúita bravura, porque a não
ser ella, poderiam ter evitado um combale tão

desigual, e retirar-se para a praça, onde eu

com 13 recrutas defendi a povoação d*essa

mesma multidão, que soffreu grande perda.

Faço esta referencia por ser um acto de jus-

tiça, e para que se conheça, que os soldados

d'*esla parte mo dos melhores da provinda.
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Este districto também não cede aos mais
em ser cortado de rios, que podem ser nave-

gados por maiores, ou menores embarcações,

que muito facilitarão o commercio. Necessa-
riamente precisarão de limpeza para mais fa-

cilidade da navegação; mas estas obras não
são de grande despeza.

r '

«•fala para Inaamfcaae.

i

Saindo de Sofala para o Sul, convém abrir

a estrada até ao prazo Mambone, um dos mais
extensos e rendosos que tem o districto de
Sofala. Até aos limites d este prazo devem es-

tabelecer-se tres pontos, não só para commo-
didade do transito, mas ainda mesmo para o

commercio, sendo um dos principaes defronte

da ilha de Cbiluane, que é nossa, e impor-

tante pela creaçáo de gados que se dão ali

mui bem. Saindo deste prazo, estrada para

Inhambane, um dos pontos deve ser defronte

das ilhas de Bazaruto, que apenas estão afas-

tadas do continente algumas braças. A impor-

tância d'estas pequenas ilbas é considerável,

pela sua abundância de aljôfares, pérolas, e

tartaruga, devendo ser protegidas por uma
chalupa ou lancha canhoneira. Esta paragem,

alem dos artigos mencionados, é de muito in-

teresse pela commutação de marGm e cera, que
ahi concorre.

O ponto de Inhambane é importante, tanto

na parte commercial, como na agrícola, tendo

a vantagem de ser porto de mar, e o seu terri-

tório cortado de rios. A sua população está a

par das mais, e por isso o systema de cólon i-

saçào deve ser o mesmo já indicado; o seu

território sendo o penúltimo em extensão, é

comtudo considerável. Convém abrir estradas

parciaes para os prazos.

Este estabelecimento está assentado em chão

apaulado e alagadiço, coberto de bosques e

arvoredos; não obstante é saudável, isto é,

não mui doentio, o que mostra que raclho-

rando-lhe o terreno, seccando-lhe os pântanos,

e arejando-lhe o solo, junto a uma policia bem
dirigida, (içaria a par dos mais salubres. Con-

vém estabelecer hospital, botica c facultativo.

O commercio é um dos ramos principaes que

deve fazer florescer este ponto em grande es-

cala, principalmente em cobre, marfim, den-

tes de hippopolamo, cera, mafurra, e um ou-

tro azeite que pode competir coro o de azei-

tona. Deve estabelecer-se aqui uma Feitoria

bem provida, e da mesma forma já indicada.

Ainda hoje existe aqui um estabelecimento mo-
nopolista com a denominação de companhia,

como se verá chegando a Lourenço Marques.

Não julgo este ponto próprio para estabe-

lecimentos industriaes, todavia a experiência

talvez mostre o contrario. Não se deve enten-

der com a industria agraria, porque essa é

essencial. É indispensável um moinho, e um
lagar.

Primeiro que tudo convém desobstruir a

barra, que como as mais está empachada por

bancos de areia, e esta obra, sendo de grande

importância talvez não seja mui diflicil. Abun-
da em óptimas madeiras para construcção na-

val, civil e marceneria, e muitas proporções

para um estaleiro.

A producção vegetal nada deixa a desejar,

e por isso não cede n'esta parte aos pontos

mais fecundos, como Tete; e como ali, com
as mesmas providencias, dará os mesmos re-

sultados, tendo aqui de mais o arroz, que é

mais abundante e saboroso.

Cumpre cobrir a Villa com um ou mais re-

ductos que a ponham em coberto para com os

Cafres, e construir uma fortaleza no sitio cha-

mado Linga-Linga na foz do rio, que seja de

registo dos navios, e força que defenda a

barra. Para guarnecer este districto serão sufi-

cientes 30 praças de artilheria, 50 de caval-

leria, 100 de caçadores, e 100 infantes, e um
ohuz de 81 pollegadas; sendo conveniente ter

uma canhoneira, tanto para proteger esta

parte da costa, como para auxiliar os mais

pontos que o houverem mister.

De Inhambane para Lourenço Marques deve

estabelecer-se uma estrada de communicação;

mas esta empreza é um tanto mais diflicil,

principalmente no principio, e por isso será

prudente que se faça depois de organisado o

estabelecimento de Lourenço Marques, e ter
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adquirido a marcha normal. A sua população

deverá ser feita pelo systema indicado.

Fl) alemã annltari*.

Este estabelecimento, que ora tem a deno-

minação de presidio, consta de umas 18 pa-

lhotas de figura quadrangular, cobertas de

colmo, e de umas barracas mal construídas

de alvenaria, com a designação de Feitoria da

Companhia Commercial, mas deshabitadas: cm
um extremo a beber no rio está um pequeno
forte de figura quadrada, mas irregular. To-
dos estes edificios estão cm uma baixa tor-

neada por terreno elevado, mas em escarpa

suave. Este logar deve conservar-se para o

estabelecimento que passo a indicar; mas a

povoação principal deverá ser feita na altura,

no sitio Mafumo. A população deve crescer

com rapidez, pela gente que é preciso empre-
gar em todos os ramos. Como o território que
de facto possuímos aqui é limitado, as estra-

das de commnnicação se farão á proporção

que forem precisas. O clima é sadio e menos
mau. Convém haver aqui um bom hospital,

uma botica bem provida e facultativo.

O commercio n'este ponto é considerável,

principalmente em marfim, dentes de hippo-

potamo, e pontas de abada ; todavia ba mui-
tos outros objectos que se podem aproveitar

com vantagem. É mui abundante de vive-

res, gado e caça. Em 1824 ou 1825 o Senhor
D.João vi concedeu o privilegio exclusivo do
commercio do marfim a uma companhia nos
dois pontos de Inhambane e Lourenço Mar-
ques, obrigando-se ella a condições vantajosas

para o paiz, mas logo faltou a todas, come-
çando por associar a si as authoridudes supe-

riores da Província; e em vez de ^er uma
companhia commercial e agrícola, tornou-sc

um foco de monopólio e contrabando, apro-

veitando-se do exclusivo para fazer o com-
mercio da escravatura, e por todos os motivos
e abusos, toroou-se tão odiosa ao paiz, que em
1834, foi abolida pela reclamação geral. As
pequenas companhias, pelo menos n'esta Pro-
víncia, formam-se com facilidade, mas os re-

sultados são péssimos
;
porque abusando sem-

pre das prerogativas que podem obter, em
nada mais curam do que cm tirar lodos os

interesses c por todas as formas, sem emba-
raçar-se nos meios; porque todos acham jus-

tos; e tendo sempre receita, no fim somem-se
os fundos pelas mãos dos directores, sem se

saber como, e acabam sempre sem estrondo
nem bulha, definhando gradualmente. A ex-

periência tem mostrado, que companhias pe-

quenas e parciaes são nocivas, lanlo á Coló-

nia como á Fazenda Publica.

A industria n'este ponto deve consistir em
tudo quanto pertence á navegação. É n'este

ponto onde se deve crear a principal caude-
laria, assim como todas as espécies de gados,

mas em grande escala. A pesca das baleias

está aqui no mesmo caso, c requer as mesmas
providencias que ficam notadas para o Mo-
cambo; bem como a respeito dos saborosos

peixes de que abundam estas paragens.

Convém ser aqui o porto principal onde os

navios que soffrem no Cabo da Boa Esperança,

e que por isso se vêem na precisão de arribar

para reparar-se, achem todas as providencias

que carecerem, devendo conta r-se com lucros

certos e infalliveis, tanto pela proximidade em
que está daquella paragem, como pela segu-

rança e commodidade do porto. É essencial

para isso haver aqui um Arsenal muito bem
provido, tanto de artífices, como de tudo mais

que é mister para a navegação, não exceptuan-
do fundição e cordoaria. Sendo este ponto es-

sencialmente marítimo e commercial, devem
promover-se e tratar-se com o maior esmero
estes dois ramos tão importantes,' e da maior
transcendência. É preciso attender que tanto
o districto, como a província produz a maior
parte dos objectos precisos para fornecimento,

tanto d este, como dos mais arseoaes que se

crearem. Convém haver aqui sempre um bom
deposito de viveres de todas as espécies, para
que tem todas as proporções.

Agricultara.

Com quanto não seja de grande extensão
o território pertencente a este estabelecimento,

comtudo, é suficiente para produzir em de-
masia para o seu consumo, por muito que
cresça cm população; tanto pela fertilidade do
torrão, como pela benignidade do clima, e

não só dá boa produeção em indivíduos dos
trópicos, como ainda mesmo dos exóticos.

i

Sendo fundada a povoação da forma qnc
fica indicada, bastam três reductos para pô-la
a coberto,, e a sua guarnição permanente de
30 artilheiros, 50 de cavalleria, 100 infantes
e 100 caçadores, c 1 obuz. É indispensável
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o estudar os povos com quem ba a tractar,

para poder tirar vantagens. Todos os povos

que torneiam este estabelecimento são Ulan-

dins, sujeitos inteiramente aos Yatuas: posto

que as suas qualidades sociaes em geral se-

jam selvagens (é forçoso confessar, que os bran-

cos, pelos seus maus exemplos, ambição e in-

justiças, lhes téem incutido todos os vícios que

tem a nossa sociedade), comtudo assim mesmo
sio melhores do que os outros cafres do Norte,

havendo n'elles uma singularidade que os ca-

racterisa, e vem a ser : odio e vingança im-

placável a offensas e injustiças; reconheci-

mento e gratidão a benefícios; e de tudo isto

ha repetidos exemplos. Os Vatuas com quem
se está em contacto pelo commercio, são os

povos selvagens que conheço com mais virtu-

des sociaes: odeiam a mentira, são leaes, e é

rara a traição praticada por elles. O nosso

procedimento e costumes tem destruído parte

das boas qualidades d estes povos, despertan-

do-lhes as más, e de tal forma que estão sem-

pre prevenidos contra nós ; todavia é mui fá-

cil perde-las, quando tractem com gente em
quem confiem. Estabelecida a segurança phy-

sica do território, deve desde logo dirigir-se

o governo delle com a mais escrupulosa re-

ctidão e justiça, para adquirir a confiança, e

com elia a força moral, com que se tornará

não só authoridade portugueza, mas ainda

mesmo cafreai, porque será o arbitro do ser-

tão. Convém estabelecer o costume de fazer

respeitar no sertão os tratados de amisade e

livre transito aos commerciantes do estabele-

cimento e ás suas fazendas; porque pelos usos

cafreaes, encontrando-se um commerciantc no

sertão com gente de guerra, posto que ami-

gos ou neutraes, é do estilo ser roubado, sem
que por isso haja motivo de questão; porque

a gente armada e em marcha tudo lhe é per-

mittido, e por isso muitas vezes está o com-
mercio paralisado muito tempo, por causa de

guerras estranhas, e com receio de serem en-
contrados, ainda mesmo fóra dos domínios de

qualquer dos contendores. Este costume é ge-

ral em toda esta região oriental.

TerrltorU em geral.

O que deixo expendido é tão somente re-

lativo ao território que em todos os pontos da

província oriental nos pertence de facto e

direito, e que não lemos precisão alguma dc

alargar ; e bom será que prestemos a attenção

que merece, porque é esta a possessão que
continua a estar no ultimo abandono: ella

nos indemnisará com generosidade; e um dia

em que a povoação, a agricultura, commer-
cio, industria e navegação, adquiram um grau

de desenvolvimento, que precisemos de mais

extensão dc território, pôde obter-sc este sem
injustiças, nem usurpações. É preciso atten-

der que somos ainda uma das nações com
mais extensão de terreno colonial, e talvez a

primeira pela sua fertilidade e riqueza. A. ex-

ploração mostrará um dia a evidencia do que
deixo expendido.

O governo geral da Província deverá resi-

dir em Moçambique, assim como todas as au-

thoridades superiores, que não serão senão

europeus; porém o governo geral do Oriente

deverá residir em Goa, onde deve haver uma
direcção immediata á de Lisboa, isto só para

poder providenciar de proroplo a qualquer

occorrencia repentina. O poder supremo da

Província deverá residir no Governador em
conselho, e este deverá ser composto, d'elle

como presidente, do chefe da magistratura,

do commandante da força armada, que todos

serão da approvaçâo do Rei; do chefe da admi-

nistração da Fazenda, que será o procurador

d'ella, e dos primeiros dois directores da com-
panhia, que tanto aquelle, como estes serão

directamente nomeados por ella. O systema

por que são governadas as colónias inglezas,

tanto as que estão debaixo da administração

da companhia da índia, como immediatamente

do Rei, é bem conhecido, e por isso omitto

o que se segue a este respeito, podendo mo-
difica r-se segundo as nossas leis e usos. Não
se deve perder de vista o ter sempre preve-

nida a successão, e sempre em europeus, na
falta do Governador, e assim mesmo das mais

authoridades. Tanto aquelle, como estas não
terão tempo determinado; mas estarão em
quanto servirem bem, ou até pedirem rendi-

mento. Quando forem rendidos entregarão ao

seu successor um relatório em que circum-

stanciadamente mostrem, tanto a politica e

systema, com que governaram, como as pro-

videncias que deram, as que deixam em co-

meço, e mesmo em projecto, e tudo mais que
for tendente a esclarece-lo e instrui-lo na

marcha governativa; c o mesmo praticarão

todas as primeiras authoridades da Provín-

cia. De fórma alguma, nem debaixo de pre-

texto algum, serão admittidas juntas gover-

nativas, nem governos provisórios, como o

peior de todos os systemas, c o que mais

desmoralisa e arruina as colónias.

Quilimanc e rios de Sena formarão um go-

verno, que deverá ser dirigido por um Gover-
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nador europeu, sem designação de capital,

podendo residir em qualquer das Villas, como
melhor convier ao serviço; A sua marcha go-

vernativa terá por base as instrucçõcs que re-

ceber do Governador geral da Província ; com-
tudo em cada uma das Villas haverá um con-

selho composto das autboridades locaes, para

deliberarem sobre qualquer occorrencia ex-

traordinária durante a sua ausência ; todavia

dando-lhe immediatamente parte, e cessando-

lhe todas as funcções e poderes governativos

logo que elle chegar; não obstante poderá ser

convocado por elle, todas as vezes que o jul-

gar a propósito, mas com voto consultivo.

Sofala, Inbambane e Lourenço Marques, con-

stituirão um governo, sem permanência con-

stante, mas residindo ora n um, ora n'outro

d estes pontos, e tendo para isso uma embar-
cação escuteira sempre ás suas ordens. Em
cada uma das Villas haverá um commandante
militar que presidirá ao conselho, que como
o de Rios de Sena será composto pelas au-

thoridades locaes. Em todos os pontos subal-

ternos ha um Feitor da Fazenda Nacional;

este emprego deverá continuar, porém deverá

ser o director e procurador da Fazenda, c

bom seria que fosse formado. Segundo o que

fica dito, restabelecidos os Juizes de Fora,

em cada Villa deverá haver ura. Deve enten-

desse que todos os logares públicos deverão

ser occupados unicamente por europeus. To-

das as freguezias, que pela maior parle estão

vagas, devem ser preenchidas por ecclesiasti-

cos; mas de boa vida, costumes e instrucção,

tendo a seu cargo, como clausula, o ensino

primário.

Como a população é limitadissima, sem
transgredir a lei, seria de grande vantagem
a suspensão da representação nacional, em
quanto não tiver o numero sufficiente de fo-

gos e eleitores, e adquirir a civil isação pre-

cisa para isso : durante este tempo presidir o

Governador geral a uma assembléa composta

de membros escolhidos entre os notáveis de

todos os pontos da Provincia, sendo sempre a

maioria de europeus, com completa exclu-

são dos asiáticos nas províncias Africanas: a

esta junta ser incumbida a formação das leis,

e regulamentos peculiares da provincia, tendo

comtudo de vir receber o beneplácito á Me-
trópole; mas (içando em execução depois de

deliberadas lá, cabendo a responsabilidade dos

maus resultados aos membros da referida junta.

A nomeação de todas as autboridades e empre-
gados das colónias só recairá em europeus,

e sem tempo determinado, mas em quanto bem
servirem, c cora ordenados com que possam

manter uma independência decente. Logo que

as autboridades chegarem ás colónias, serão

totalmente estranhas a qualquer partido que

haja em Portugal, muito embora seja o domi-

nante; e o que devem seguir invariavelmente

é a execução das ordens, regulamentos, etc;

e mesmo nào darão nunca occasião a conver-

sas publicas tendentes a politica, e em uma
palavra, sejam quaes forem as suas opiniões

politicas, jamais as manifestarão em quanto

estiverem em território colonial. Todos os Go-

vernadores devem exigir dos régulos a entrega

de todos os indivíduos que fugirem para as

suas terras; a segurança do transito aos nos-

sos sertanejos por ellas, impondo-lbes a maior

responsabilidade, e castigando com prompti-

dâo os que faltarem a isso; bem como aos que

forem nossos amigos e aflectos toda a protec-

ção, dando-lhes por isso estabilidade e força

contra a ambição de seus inimigos, sendo elles

também obrigados a conservar as estradas,

pontes, barcas, etc, que tiverem nos seus dis-

trictos, em bom estado. Estas circumstancias

são do maior interesse. Todas as autboridades

devem dar-se ao respeito o mais que for pos-

sível; a par do muito respeito, devem manter

uma escrupulosa justiça e rectidão. Ora, a

causa do que fica dito, é porque uma grande

parte d aquelles habitantes, tendo saido de

uma baixa esphera e sem princípios, nem edu-

cação, desconhecem totalmente o equilíbrio

que é mister baver na sociedade entre as je-

rarchias de que è composta; e coroo lhes fal-

tam todos os princípios, sem reflexão alguma

attribuem a mais pequena familiaridade e

deferência a um dever, a que tem jus pelas

suas graduações e teres, que geralmente sâo

obtidos ob e subrepticiamente, commettendo a

cada instante grosserias; e quando Ines qui-

zerera dar o remédio já é tarde, de que nasce

muita desordem, pela competência que querem

ter uns com outros, mettendo as mesmas au-

tboridades n'um labyrintho de intrigas, o que

se evita dando-lhe o remédio logo de princi-

pio. É preciso que as autboridades tenham

bastante prudência em qualquer medida que

dependa de segredo concernente ao sertão;

porque a maior parte dos moradores estão in-

teressados com os régulos por differentes mo-

tivos ; e por isso nada se faz ou projecta fazer,

que não sejam logo avisados; de que resulta

sempre mau êxito pela prevenção. Sendo a reli-

I

gião a base d onde deve dimanar a politica c a

civilisação de um povo, é um axioma, que onde

ella falta, existe a barbaridade e crueldade.

Partindo d'este principio é indispensável es-

tabelecer nas nossas colónias missões, ensi-

nando o Evangelho por meio de missionários

expedidos para differentes partes do sertão,

Digitized by Google



7i>

em que não ha perigo algum, e apenas alguns

incommodos; adquirindo-se por isso a vanta-

gem de civilisar e adoçar os costumes dos sel-

vagens. Os indivíduos a isso destinados de-

verão primeiro aprender a língua cafreal, qne

é mui fácil, e se consegue em pouco tempo.

A pratica até boje seguida na administra-

ção da Fazenda é, na capital, todas as despe-

sas serem feitas em moeda cunhada, e assim

mesmo todas as transacções com os cofres pú-

blicos, e é 150 por S mais fraca do que a de

Portugal ; mas em todos os outros pontos da

Província são feitas em fazendas. Este sysle-

ma não tem de mau senão a má fé da ope-

ração, porque depois de a Fazenda Publica ter

sofrido dilapidações dos seus fiscaes com a

compra das fazendas, o são igualmente os que

as recebem, tanto pela sua má qualidade, co-

mo no valor intrínseco, e sobre tudo pela troca

das sorteações, mandando para uns portos o

que não corre nelles, ou corre com deprecia-

ção, e trocando assim as remessas. 11a dois

meios de regular este importante ramo de ser-

viço publico. O 1.°, é pagar geralmente em
toda a parte aos empregados em moeda cu-

nhada. O 2.° é o até boje seguido, isto é,

mandando-se da capital o fornecimento em
fazendas para as despezas dos portos, e esta-

belecimentos subalternos, quer sejam de in-

dustria colonial, quer comprados em hasta

publica, como se pratica; mas tanto esta com-
pra, como a remessa deverá ser feita com au-

diência de uma commissão composta de indi-

víduos que tenham bastante pratica, e conhe-

cimento de cada um dos pontos para onde
bão de ser remettidos, e pelo mesmo valor in-

trínseco, que lá tiverem. Em quanto não ti-

vermos fabricas colooiaes, eque cheguem para

fornecimento dos portos, é necessário com-
pra-las em hasta publica. O primeiro systema

seria o melhor em attenção a haver ouro, que
se exporta em pó como mercadoria, o cobre

que só os Cafres empregam, e por isso talvez

conviesse estabelecer uma officina na capital, e

unicamente ali, para cunhar moeda: esta pro-

videncia daria muito interesse, e recursos pro-

porcionando mais meios de circulação, todavia

talvez qne este systema por em quanto não seja

ião exequível como parece, porque tem muitos

inconvenientes, e por isso requer muita pru-

ria, e meditação pratica para esle ensaio.

Os territórios de Quilimane, Sena, Tete,

Sofala e Inhambane são divididos em prazos,

que sào dados *;m sesmarias por tres vidas.

A. sua instituição foi com vistas de povoar a

Africa de raça portugueza, e recompensar ser-

viços, e por isso as mercês eram feitas a tilhas

ou viuvas de oflkiaes europeus: este costume

caducou, e os prazos principiaram a andar

em al moeda, sendo dados a quem mais dava

por elles. Os prazos devem ser lodos chama-
dos ao Governo, e proceder-se a uma demar-
cação exacta em todos elles. * As mercês que
se fizerem de qualquer porção de terreno, só

terão logar como recompensa de serviços pres-

tados, ou para estabelecimentos industriaes,

continuando a pagar foros c dízimos, como até

agora, mas em espécies dos seu9 productos;

e não serão por vidas, mas por direito de suc-

cessão, não podendo comludo serem alienados

por pretexto algum, pertencendo, como é de

justiça, ao Governo, o direito de directo se-

nhor. D esta forma estes terrenos serão bem-
feitorisados como propriedade, e por conse-

guinte ao foreiro muito lhe convirá que ella

augmente em rendimento e producçâo; e mes-

mo porque deverá ter por condição, que quando
o terréno peiore, a não ser por motivo justifi-

cado, voltar ao senhor directo para ser dado

a quem melhor o trate. Este esboço parece-

me que será bastante para dar idéa, e servir

de base ao que pertence a este objecto, que é

de muita circumstancia.

Em todos os nossos estabelecimentos em que
m freguezias, deve ser incumbido aos pa-

rochos o ensino primário.

Em todos os estabelecimentos, á excepção

da capital, onde houverem boticas, devem ser

os mesmos facultativos que componham os re-

médios.

É essencial a remessa de artilheria de dif-

ferentes calibres, tanto de muralha como de

campanha, para guarnecer as fortilicações,

porque alguma que ainda por lá existe está

em péssimo estado. Seria de um interesse in-

calculável o mandar ir da Asia, ou de outra

qualquer parte, ainda que com grande despeza,

homens naneis para domesticar elefantes, o

que será de um valor extraordinário em todos

os sentidos. Eis em resumo o que me parece

essencial para tirar estas possessões do estado

de nullidade em que jazem, c pol-as em estado

de dar- nos os recursos de que tanto carece-

mos, e que só n'ellas podemos encontrar.

Oxalá que este pequeno trabalho mereça in-

* Tenho i vista o Diccionario Geographico ia» Pot-

$ei*6e» Portuguezat do Ultramar ; está muito bom e o

mais «acto qne tenho visto, menos a demarcação doa

l>raiot. que é imafinaria. (Da auttor.)
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tcressc, ache favorável acolhimento, e desperte

o lethargo dos nossos políticos de theorias:

muito embora não se adoptem estas idéas,

ao menos haja alguma cousa que melhore o

nosso estado. Quer de uma, quer de outra

fórma, resta-jnc para recompensar-me, a in-

tenção com que desejo ser util á minha pátria,

sem outras vistas que não sejam ella.

Depois de concluído este pequeno trabalho,

consultei alguns escriptos a que me apoiasse

com mais segurança, e entre elles vi a

—

No-
ticia do estado do de Portugal com

as suas possessões ultramarinas— pelo sócio e

vice-secretario da Associação Marítima e Co-

lonial, o sr. Tavares de Macedo: á vista do

que tão judiciosamente ali se acha expendido,

fiquei desanimado, porque nem de longe o

pude imitar ; mas já não me cabia no possí-

vel deixar de concluir, e por isso remetto o

leitor que quizer estudar esta interessante

matéria, áquella noticia, onde achará bem
escripto, o que não encontra aqui senão mal

alinhavado.

Na memoria estatística do sr. Sebastião Xa-

vier Botelho, adiante do commercio de Moçam-
bique, achará o leitor uma relação clrcum-

stanciada dos effèitos de extracção d'aquella

parte da Africa, coro toda a exactidão.

imo tia fure* preclma para gum
» Colónia Oriental d Africa
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Disciplinar os nativos, e, com officiaes eu-

ropeus, metter esta milícia em serviço, e ir

passando o primeiro corpo de europeus para

milícias, colonisando-os, respeitando, e tole-

rando aos nativos a sua crença religiosa.

Offerecida ao Ex."° Sr. Visconde de Sá da

Bandeira, em 2 de Abril de 1850, pelo Major

de Iofantcria,

Antonio Candido Pedroso Gomitto.

N. B.

Inserimos nos Annaes do Conselho Ultrama- >

rino a Memoria do sr. Garaitto, pelas muitas

noticias e observações locaes que n'ella se

acham, dignas de muita attençâo, por ter o

sr. Gamitto residido por muito tempo e em I

muitos logares da Província de Moçambique.

Devemos porém notar que ella está escript.i

eom um certo amargor, que nem sempre pa-

rece merecido. Devemos também pedir aos

leitores dos Annaes que attendam á data da

Memoria. O sr. Gamitto faz justiça ao Go-
verno reconhecendo os esforços que este tem

feito para melhorar as Províncias da Africa

Occidental, confessando os muitos melhora-

mentos que ellas têem tido, e os muitos pro-

gressos que têem feito. O Governo não se es-

quecia de Moçambique; e já antes de 1850
poderíamos apontar benéficas providencias

dadas pelo Governo, algumas é verdade que

geraes, mas que por isso mesmo abrangiam

aquella Província, e outras especiaes. Mas de-

pois de 1850 tem sido tantos e tão importan-

tes as medidas especiaes em beneficio da Pro-

> vincia de Moçambique, que seria induzir a erro

os leitores dos Annaes, não lhes observarmos

que as mais importantes medidas lembradas

pelo sr. Gamitto, tem sido ordenadas ; ou ás

I necessidades para que elle as propunha, se

tem occorrido com outras que a sabedoria do

Governo e do Conselho Ultramarino tem jul-

gado mais acertadas. Sentimos muito que a

parte do Boletim do Conselho que contém a

Legislação Novíssima não esteja mais adian-

tada, porque aqui citaríamos com muita sa-

tisfação as paginas em que se devem ler as

importantes medidas a que nos referimos.

Fiquem pois attendendo os leitores que a

inserção de quaesquer escriptos n estes Annaes

não significa adbesão ao que n 'elles se diz ou

confirmação do que ali se lê. O nosso intento

é publicar noticias importantes a respeito do

Ultramar, e não duvidámos publicar quaes-

quer opiniões, que nos pareçam próprias para

esclarecer as questões que possam suscitar-se

relativamente ás Províncias Ultramarinas.

O Redactor .
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SEMENTES DE PLANTAS
COLHIDAS PELO DR FREDERICO WELWITSCH

U ALOIHR POSTOS KM QrJB TOCOU >-A StA VIAOKM PABA
ASOOLA, R PRIKCIPALMBNTB NK8TA nSOlio, K POR ELLK
MUDADAS AO JAKDIM BOTÂNICO DA fMVRRSIDADB OB

0 Sr. Dr. Frederico Welwitsch, sábio na-
turalista, bem conhecido não só entre nós,

mas igualmente no mundo scientifico, espe-

cialmente pelos seus trabalhos botânicos, foi

encarregado, por Decreto de 10 dc Abril de
1852, de explorar como naturalista as Pro-
víncias Africanas, achando-se já o Governo
authorisado pela Carta de Lei de 17 de Março
dc 1851, para fazer a despeza indispensável.

Foi uma fortuna para as nossas Províncias

Africanas que um homem tão distincto qui-
tessc encarregar-sc de tal exploração, e espe-

rámos poder brevemente dar importantes no-
ticias dos trabalhos do Sr. Welwitsch; por-

que é bem sabido que aos seus muito pro-
fundos e variados conhecimentos rcune, como
é fácil presumir, grande zêlo dos progressos
da sciencia. Foi munido dos instrumentos
mais próprios e mais aperfeiçoados para as

observações mais importantes, que um natu-
ralista, um physico, e mesmo um geographo,
podem fazer com mais utilidade cm uma via-

gem de exploração.

Com razào dizemos que foi uma fortuna
para as nossas Províncias Africanas que o
Sr. Welwitsch quizesse encarregar-se da sua
exploração scientiíica; porque nenhum paiz
pode fazer grandes progressos, nem dar o
desenvolvimento possível á sua industria e ao
seu commercio, sem que sejam conveniente-
mente reconhecidas a sua riqueza natural e
as forças produclivas que recebeu da natu-
resa. e que os homens hão de aproveitar para

A!**. DO C. fl.T. — PAKTC >ÃO OIT.— SERIL I

seu próprio bem. E porece-nos que com muito

acerto sc deu principio á exploração pela Pro-

víncia de Angola, que é uma das nossas pos-

sessões menos conhecidas no ponto de vista

scieotifico. A conquista de Angola emprehen-

deu-se quando os progressos, que o Brazil ía

fazendo, exigiram augmento de braços, que

segundo a pratica geral de todas as nações

que então tinham Colónias na America, se

iam procurar por meio de escravatura. 1 Assim

a posse de Angola buscou-se como uma fa-

brica de escravatura, matéria necessária para

a cultura do Brazil. Nem de outro modo vi-

ram as cousas os Hollandezes, quando em-

1 NJo ignoro que ot domo» escriplores deram como
priscipaes fundamentos para n occupnçSo de Angola o

desejo da converso do» naturaes, e a persuasão de que

ali havia mui ricas mina» de prata. (7Wi>»—Chron. da

Comp. Liv. VI, Cap. Í7.— Srwrtm— Noticias de Por-

tugai Disc. VI, $ IV., e outros). £ muito possível que

estas fossem as rasôes por assim diter mais salientes, que

dernm occasilo ás primeiras relações com Angola e ao

principio da tua occupaçào. Mas a e|tocha em que esta

occupaçio teve logar, c a itnmensidade «!<• escravatura

que logo d'ali principiou a sair, mostra evidentemente

que a grande e verdadeira importância da conquista dc

Angola eslava na exportação de escravos; a qual foi t5o

grande que já antes de 1647 tinha diminuído a tal ponto

a população, que era necessário recorrer & aulhorida-

de dos antigos para certificar a itnmensidade d'ella no

tempo da occnpaçilo. (V. Telles — Chron. da Comp.
Liv. VI, Cap. 29). Em plena confirmação da nossa opi-

niilo baylarú ponderar, que quando em 1602 chegou ;i

Aiiçola o Governador Joio Rodrigues Coutinho, qnn<i

lodo o interior Unha deixado de obedecer á Corda Por-

tuguesa ; o todavia o commercio de escravatura conti-

nuava em grande actividade. «Quando ha d«.ns nnno*

« chegou a Angola o Governador Joio Rodrigues Cooti-

unho, qnc Deu* tem (dix o P. Kerníto Guerreiro) nem

«um »o (Soba) avia que reconhecesse por Senhor a Sua

«olagestadc, de mais de cento e cincoenta que dantes

«lhe obedeciam. Nem se tratava de mais que de fazei

«fazenda, negociar em escravos, «em se ir por diante

u ii ' iimu conquikla lio gloriosa, em que se podem ganhar

«para Deos tantos milhares dc almas, e para Sua Magc»-

«ladc tanta riqueza, das minas de prata, que n'aquelle

u Revno ha. •<

(Relações .ínnars—Vo|. II (1602 e 1603) foi. I«6 v l

Veja- se também Historia deite Cuerre di Portugal!*

da Alessandro Brandan o, Liv. IV, p 101

.

. — AfiOSTO 185*. lt
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prehenderam assenhorear-se do Brazil; c por

isso logo que se consideraram possuidores de

uma bella porção d'aquclle paiz, dirigiram

uma expedição a occupar Angola. Porque sem
o trabalho dos Negros, nem se podem lacrar

as mtnas nem a cultura se pode sustentar (diz

um historiador hollandez): e porventura que

era o pensamento dos Ilollandezes não só pro-

ver-sc de escravatura cm Angola, para as

terras que nos haviam usurpado na America;

mas também tinham em vista serem os prin-

cipaes vendedores de escravos; pois que a

expedição leve por lim, como declara o his-

toriador citado, chamar a Companhia (das ín-

dias Occidenlaes) a si os grandes lucros de

tal mercancia, por quanto Angola não só po-

dia exportar grande numero de escravos; mas
os levados d'esle paiz eram reputados, como
testifica o mesmo escriptor, os mais laboriosos;

talvez com superioridade a lodos os outros,

depois de se terem os mesmos Hollandczes já

assenhoreado dos estabelecimentos e do Cas-

tello de Mina, donde saiam para o Brazil os

escravos mais estimáveis. 1

Dizendo isto não temos outro objecto em
vista, se não explicar a rasão mais importante,

porque as outras producções de Angola (á ex-

cepção das acreditadas minas de prata) ticaram

por assim dizer sem chamarem maior attenção

do Governo c dos Commerciantes. Mas não de-

vemos por isso persuadir-nos que Portugal via

com iudilTerença nas suas possessões Africa-

nas quanto nào era o commercio de escravos.

Para fazer inteira justiça n'este ponto á nação

portugueza, seria necessário entrar em por-

menores da sua historia Colonial, que nem o

espaço, nem a occasião permittem. Mas con-

sinta-se-nos ao menos recordar ás pessoas

instruídas, e fazer notar aos outros, alguns

factos, que mostram verdadeira sollicilude do
melhoramento das regiões Africanas, mediante
o conhecimento, e consequente aproveitamento

dos seus recursos e producções naturaes. Para
isto poderia, se quizesse ir longe, fallar do
famoso João Fernandes, que ainda em vida do
Infante D. Henrique, se deixou ficar sete me-
zes em Africa com os indígenas, para rèr par-
ticularmente as cousas d'aquelle sertão, que
habitam os Azcnegnes, e d elias dar rasão ao

Infante, como diz Barros; ou para ceer e tra-

1 ItUe eum maximum twt momentum Mgritarum i.i

Angola regno, tine quibus tiec regiis fodinu, nrc Dra-
tiliennum molit tutu constai labor, placuit Maurilio eo

quoqur bcllum tnilli; quo rjm merca turcr rim cominada-
que ad $e tran*ferrei SaciV tat: quce Mgritarum vendi-

time et empli rte utic yuam maxime tiget.

(Barlcei= Htrum per oclennium... Hhloiia.p. 203.,)

Tertia mancipiorum clasti» Afrorum ett, quorum
otnnivm laboriosinimi An<plrn*e<.

dá. p. 158

;

zer novas ao Iffante, quando f/uer que se acer-

tasse de tornar, como se expressou Azurara.

Poderíamos, e talvez seria acertado, vir se-

guidamente enumerando todos os factos e ten-

tativas, com o mesmo fim, (e não são elles

tão poucos), de que temos conhecimento, 1 para

mostrar a attenção que, mais ou menos, quasi

I continuamente, se deu ao verdadeiro melho-

|
ramento e progresso das Colónias Africanas;

posto que o triste commercio de escravatura

tornava inúteis e niallograva todos os esfor-

ços. 1 Nem mesmo foliaremos das importantes

medidas e providencias do tempo de El-Rei

D. José, não querendo agora fallar se não do

reinado da Senhora D.Maria I, e assim mes-

mo só dos trabalhos de exploração scientifica.

Em quanto ao Brazil era mandado explorar

a sua historia natural, o Dr. Alexandre Ro-

drigues Ferreira, levando em sua companhia
por desenhadores Joaquim José do Cabo e

Jose Joaquim Freire; (incumbência a que o

Dr. Ferreira satisfez com zôlo e intclligencia)';

á exploração de Moçambique era mandado ou-

tro naturalista Manuel Galvão da Silva, que

similhantemente levava em sua companhia o

desenhador Antonio Gomes. Não lemos noti-

cias dos resultados desta exploração: mas a

lembrança e a diligencia não faltou em quem
d'isso devia cuidar. 4 No mesmo reinado foi

1 Qunndo w no* oITercea ocra.«itíi> opporttina tratare-

mos de Thomé Pire», Garcia da Horta, Vhristevâo dm
Coita, e outro* sabedores da Historia natural, que aioda

no XVI século procuraram reconhecer as producções doa

paizes cm que tratávamos, nu em que nos estabelecemos:

<? nao serSo as noticias d 'esta natureia as menos enriosa*

e interessantes da nossa historia colonial: posto que ge-

ralmente até agora postas «lo parte pelos historiadores.
2 » Kiu Angola os grandes lucros que dava o comm^r-

«cto iln e.-cravalura, faziam com que toda a pente a elle

«se applicasse directa ou indirectamente, e que todos os

«outros ramos da industria |n;rmanece«»era abandonados
i. em sotTrimcoto, fallaudu-lhes os cabedaes e o incentivo

udo interesse, que o trafico dos ncjrrus absorvia qi.ati

i. exclusivamente. «

(Kscrevia em I U 14 .-tnl. de Saldanha de Gama, depois

Conde de Porto Santo, Governador que íòra de Anjrola de

1807 a 1810).

«O numero dos escravos exportado* para o Brasil

ii desde 1816 até JHt'1. isto é, no decurso de tres ao-

«nos, subiu a .'>3:427: de Bençuelta saíram em um destes

« annos 4:048; de sorte que a quantidade de escravos des-

u partindo» nas Alfandegas cheua a perto de 22:000 por

i. anno. Se a este numero se juntarem os que saíram de

« outros portos siiblrnhido.s aos direitos, poderá conhe*

uecr-sc a que ponto monta a perda de povoação, que
- poderia empregar-se na cultura, pesca e mioerallsaçilo

« das possessões da Africa occidentaJ.

»

(Feo Cardoso, Memorias de Angola, pag. 336.)
1 Existem os escriptos do Dr. A. R. Ferreira; e igno-

ramos o motiu> de nào se haverem publicado, como tanto

conviria. O Governo Bnuileiro tem procurado haver uma
copia d'elles; e talvez que se resolva a publica-los.

* O território de Moçambique foi recentemente ex-

plorado por o tu t abil naturalista Prussiano, o Dr. Peters,

enjos trabalhos «e otite ar!iiatirt<'v|e publicando.
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mandado as Ilhas de Cabo-Vcrdc, João da
Silva Feijó, na qualidade de naturalista; o
qual, segundo elle mesmo deixou escriplo, de-

via compor uma historia geral e phitosophica

d'aquella Colónia. Convém aqui advertir que
por historia philosophica se entendia assim a

historia natural do paiz, como a noticia do
seu estado social c económico. Cremos que
não chegou Feijó a concluir a grande obra
qne tinha emprehendido, e a que se julga-

ra obrigado; mas existem da sua penna tres

Memorias relativas ás Ilhas de Cabo Verde

;

a primeira, sobre a fabrica de anil da Ilha

de Santo Antão; a segunda sobre a urzella de

Cabo Verde; e a terceira sobre o estado eco-

nómico das Ilhas por 1797: e seria injustiça

não reconhecer que n cilas se mostra o seu

Author capaz de desempenhar aquillo a que
se havia comprometlido, e que do seu traba-

lho lhe havia resultar muita honra, c muito
bem ao paiz. 1

£ ainda que o estudo das producções na-
turaes da Africa não continuasse, como se

havia principiado, outras explorações, espe-

cialmente geographicas e commerciaes, foram
posteriormente intentadas, com que podemos
gloriar-nos de sermos dos primeiros, ou, por
melhor dizer, os primeiros que intentamos a

exploração da Africa interior, depois de ser-

mos os primeiros que visitamos o seu litoral.
1

Nos últimos annos cm que tantos esforços

se tem feito para elevar as Províncias Ultra-

marinas ao grau de civilisaçào e riqueza, a

que com rasão devem aspirar, não podia es-

quecer a continuação dos estudos necessários

para aquelle lim, e em que esperámos se con-
tinuará com toda a actividade possivel. Hoje
publicámos por assim dizer uma amostra dos
trabalhos do Sr. Dr. Frederico Wclwitsch,
de que brevemente havemos dar roais ampla
noticia; e já os leitores d'estes Annaes hão
de ter lido na Parte Oflicial a Portaria de 31
de Maio d este anno pelo qual foi igualmente
permittida ao Dr. Salis Celerina a exploração
dos territórios portuguezes e interiores da
Africa Austral, de cujos trabalhos daremos
também, em tempo competente, a devida no-
ticia. O Redactor.

1 Achattwe estas Mrtnuriat impressas na Collecçiio da*
Económicas da Academia Real da* Sciencias. Vo|. 1 , pa*.
407, eVo'. V, pag. 145 e 17«.

* Será um trabalho bem curioso, c no seu género bem
importante, moMrar quaen sào, segundo os conbccimcn-
toi que hoje ha, a* terras que o* nosso» antigos visi-

taram no interior da Africa, c •*m especial determinar
*e o Tungubutu de Barros é o Tombuctu ou Tembuctu
do# moderno*.

Cabe aqui notar que silo portugtieias a máxima pnrte
da* memorias de que «e serviu o distincto «>eogmpho In-
Clez CWry. para a composição da Mia=/*«er ,4/rka Uid
opn, rir. Londres IJ158.

SEIISA PMMARUH

AFMCIE T1.0PIVXE OVCffiLXTXL IS, IN IXSCLtS

CAPITIS XIHIDIS, NEC NOX IN C0.V7IXEXTE

AFMCâXO, IMPH1MIS IV UIGXO ÂXGOLEXSI

LECTA

,

HOUTO BOTANSCO CIL. I N1VKHSITATI8 COMKBBlCESSlS

GRATO ANIMO OFFF.B

T

if. Dr. Fridericus \Velwit$eh.

Continet praesens

co lectio, 98 species.

Lr-anda, 24— I— 54.

1

Frutex humilis erect. foliis crassis fere cy-

lindricis— frequens in ora maritima sabulosa

Insulae St. Yicentii Capit. virid. =flores non
vidi.

Aug.—1853— leg. Weltc.

<»
ém

índigofera spec. (fruticosa)—In Insulae

Principis interioris collinis sylvaticis (non fre-

quens)— Frutex 6— 8 pedalis!

Sept.—1853— leg. Weltc.

3

Suffrutex maxime elegans e Legumino&a-

rutn família— affinis gcnen= Thephrosia*=s

ad margines stagnorum prope Loanda raris-

sime obv.

Nov.—1853— leg. Weltc.

i

Tacaresia Angolensis. Weltr. in lilt. ad

Loand. Novum genus e tribu stapeliacearum?

— In argillaceo-arenosis territorii Loandensis

caespitose crescens— Corolla tubu 3 polli-

caris et rigiditate coriacea, laciniis 10 ei

insignis!

Dec—1853 -leg—Weltc.

5

Isatis spec.— In collinis maritimis Insulai

Madeira.

Aug.—1853— leg. Weltc.

6

Cypcrus spec?— In herbidis ad Occanum

Insulae Principis sparsim.

Sept.— 1853— leg. Welw.
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7

Arbor mediocris, ramis dependentibus, fo-

liis simplioibus fructub. viridib. slellalim de-
hiscentibus inlus cocc\ne\s=Grecoiacea?=\a
sylvis Ins. Principis rarior.

Sept.—1853— leg. Welw.

8

Desmanthus spec. — Frutex 5-7 pedalis,

elegaos, floribus flavis: ad stagna prope Qui-
fandongo justa flumen Bengo, rarius prope
Loanda obv.

Nov.—1853— leg. Welw.

9

Planta herbácea volubilis, habitu contohu-
laceo

, floribus speciosis aureis,— flores Thun-
bergiae simulanlibus — Magoum erit horto-

rum decus!

10

Leguminosa herbácea, trifoliolata, scan-

dens, floribus flavis.— Ad lacum de Quizembo

in Congo Austro-Occid.

Nov.— 1853— leg. Welw.

11

Labiata herbácea— floribus longe spicatis

—In palmetis densis» Jnsulae Principis so-

cialis cum Caladio bicolore!!

Sept.—1853— leg. Welw.

12
Frutcx 6 ped. alt. spinosus, foliis carnosis,

baccis nigris—(Flores necdum vidi)

—

Praia

do Penedo prope Loanda.

1853— leg. Welw.

13

Portulucacea suffruticoza, caulibus distortis

rubris, foliis glaucis— In arena Insulae Loan-
da prope Loanda— (Flores rosei).

Octob.— 1853— leg. Welw.

14

Maltacea suffrutescens ad ripas flum. Bengo
rarior.

Dccemb.—1853— leg. Welw.

15

Mimosa spec.— Frutex 5-7 ped. alt. valde

spinosa, floribus roseis, leguminibus hispidis-

sirais—ad marg. flumiois Quizembo in Congo
Austro-Occident. freq.

Nov.— 1853— leg. Welw.
«

16

Arbor parva, ex Euphorbiacearum família— foliis multifidis, floribus corymbosis cocci-

neis— (Elegantissim.)— Ad sepes prope Fret-

town in Serra Leoa.

Sept.—1853— leg. Welw.

17
Gramen elegantissimum, caulescens, ge-

neri Chloris affine.— In marilimis prope Ca-

cuaco.

Dec—1853— leg. Welw.

18
Ficus spec. ali. religiosae—Arbor procerri-

ma atque pulcberrima, baccis pisiformibus—
Ad vicum Quibança in Congo Austro-Occident.

territor. Amhrizensis.

Dec—1853— leg. Welw.

19

Amaranlus spec.—ad ripas flurainrs Bengo
prope S. Antonio.

Decemb.—1853— leg. Welw.

20
Cossia spec. — In pascuis prope Freetown

in Serra Leoa

Sept.—1853— leg. Welw.

21

Poiygonum Senegalense—ad ripas fluminis

Bengo prope Qttifandongo— 5-7 pedale! Plan-

ta spectabilis.

Dec—1853—leg. Welw.

22
Scoparia dulcis— In bumidis prope Ponta

de Ambriz in Congo Austro-Occid.

Nov.—1853— leg. Welw.

23

Compósita Squarrosa— habitu carlinaceo—
In slerilibus prope Maianga do Povo agri

Loandensis.

Dec—1853— leg. Welw.

24
Cucurbitacea probabilitergen. nov ura. Snffae

affine—Scandens, glauco-glabcrrima baccis

coccineis operculatis elegantíssima! !— prope

Loanda.

Jan.—1854— leg. Welw.

25
Compósita subscandens— floribus aureis

—

In bumidis ad lacum de Quibança in Congo
Austro-Occident.

Nov.—1853— leg. Welw.

26
Chinchonacea parva— florib. albis ca pitaio
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— spicatis.— In decliviis Insulae St. Jacobi

Capit. Virid.

Aug.—1853— leg. Welw.

27
Cássia spec.— In Insula S. Jacobi Cap.

Virid.— SutTrutcx humiiis.

Aug.— 1853— leg. Welw.

28

Leguminosa late scandens Icguminibus te-

trapteris nigris (flores necdum vidi)— ad la-

cam de Quibança in Congo Occid.

Nov.— 1853—leg. Weltc.

29

Falkia Angolensis Wel.— in humidis ter-

ritorii Loaodensis prope Teba rarior.

Nov.—18S3— leg. Welw.

30
Anona spec.—fructu magno— capilis in-

fantis molle, edulis

—

Ilha de S. Thiago—
Colitnr—arbor mediocris— flores non vidi.

Sept.— 1853— leg. Welw.

31

índigofera spec?— In Congo Austro-Occi-
dent. prope Quibanda de Mosul.

Nov.—1883— leg. Wel».

32
Ipomoea spec.—Lat. scandens, floribus co-

rymb. paniculatis magnis speciossimis—Ad
margines fluminis Quizembo in Congo Austro-
occident.

Nov —1853— leg. Weltc.

33
Abrvs (precatorius Lin.?)— In dumetis An-

golensibus longe lateque scandens—prope
Caeuaco.

Dec—1853— leg. Welw.

34

Solanum (spec. nota)— Folia glauco-toraen-
tosa, crassiuscula—flores caerulescentes; bac-
cae coccineae — (Fruticulus elegans) — ad
margin. flum. Bengo.
Jan —1854— leg. Weltc.

35
Bixa Orellana L. ?—Confer Bixa Urucusa-

»a Willd.—In Insulae Principis editioribus
subspontanea—anne olim introducta.
Sept.—1853— leg Weltc.

36
Plantago (arborescens Poir?; In Insolae

Madeira rupestribus prope Camara dos Lobos— Frutex est nec arbor!!

Aug —1853— leg. WW»r.

37
Ipomoea spec. (aff. I. pescaprae)— In sabu-

losis ad Oceanum prope ostia fluminis Dande
Nov.—1853— leg. Welw.

38
Compósita floribus violacis globosis— ad-

modum clegantibus— In humidis ad stagna
prope Teba vel Malembo territor. Cacuacensis
Angolac rarior.

Dec— 1853—log. Welw.

Phaseolus spec. ?— a Nígritis hinc inde, nec
non a colonis ad pagos cult.— N.B. Folia
ad cataplasmata emolientia adhibentur— ad
Maianga do liei.

Dec— 1853— leg. WWir.

40
Cyperacea— videtur species kylingiae in

herbidis inter S. Antonio et Pico de Papagaio
Sept.—1853— leg. Welw.

41

Anona spec.— Angolensibus Fruta de Con-
de.—Colitur ad Ilumina Bengo et Dande.
Dec—1853— leg. WWir.

42
Nymphaea (Caerulea Savigny?)—anne po-

tius N. micrantha Guill.?— in lacu de Qui~
zembo in Congo Austro-Occident.

Nov.— 1853-^leg. Welw.

43

Frutex (leguminos.) 8 pedalis foliis trifolio-

latis, floribus luteismagnis.

—

Ponta do Ambriz
Nov.— 1853— leg. Welw.

44

Solanum spec.—Suffrutex floribus cyanes-
centibus

—

Serra Leoa.

Sept.—1853— leg. Welw.

45
Eryngium spec.— In humidis umbrosis edi-

tioribus lusulae Principis!— Umbelliferac in-

ter trópicos rarissimae !

!

Sept.—1853— leg. Weltc.

46
Hacemi Abri pretatorii?— Januar.— 1854

prope Penedo lecti.

Welw.
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Cleome— prostrata — 3-1 phylla— flor.

violaceis— In arvis prope Loandh R. Ango-
lensis.

Oclob.—1853— lcg. Welw.

48

Stereulia spet. — arbor mediocris; flores

absquc foliis Octob. & Nov. pervcnfentes.

—

In Insula Loanda.

Octob.—1853— Icg. Welw.

49
Leguminosa— suffrutex parv. floribus cocci-

neis ad sepes Euphorbiacearum prope Loanda.
Nov.—1853— leg. Welw.

50

Leguminosa alie lateque scandcns, culta

in hortis Angolens bus, probabiliter originis

Àsiaticae.

Jan.— 1*854— Icg. Welw.

51

Compósita herbácea gracilis, floribus albis

—rln humidis ad lacum de Quizembo in Congo
Àustro-Occidental.

Nov.—1853— leg. Welw.

5á

Coesalpina pulcherrima—Circa pagos a Ni-

gritis culta prope Quibança regni Ambri-
censis.

Nov.—1853— leg. Welw.

53

Frutcx 3-5 ped. alt. sempervirens, foliis

ellipticis rugoso-venosis, scabris, fructu sphe-

rico pomiformi polypyreno.—Flores nondom
vidi— ad sepes pròpe Ambriz in Congo Aus-

tro-Occid.

Nov.—1853— leg. Welw.

54

índigofera spec. ?— Suffrutex 2 pedalis, sco-

parie ramosus—Flores non vidi—In siccis

prope Loanda.

Nov.—1853— Icg. Welw.

55
Sohnium spec.— frutex 6-8 pedalis, orani

re-pectu spectabilis; folia discoloria, flores

magni albi.— Ad ripas fluminis Dande.

Nov.— 1853— leg. Welw.

56

Planta herbácea Leguminosa— longissirae

in arenis maritimis excurrens, foliis trifolio-

lalis rrassis, carnosis— flores non vidi—

N.B. Estas sementes servem no Ambriz ée

moeda pequena para trocas com os pretos.

Nov.—1853— Icg. Welw.

57

Arbor parva, sempervirens, e Legumtnosa-

rum família— flores non vidi— Legumina

oligosperma, cultriformia coriaceo-elastica.

Ilabitus Afseliarum— prope Ponta de Ambri:.

1853— leg. Welw.

S8
Tabernaemontana spec. elegantíssima—Fru-

tcx spectabilis sempervirens foliis lucidis, flo-

ribus albis fragrantissimis, fructo magno ao-

rantiaco— In sylvis elatior. de Serra Leoa.

Sept.—1853— leg. Welw.

59

Scaerola (Senegalensis Pressl?)— Frolcx

3-4 ped. alt. ramis distichis, foliis carnosis

crassissimis, floribus flavis, baccis nigris

—

Corolla Lobeliaccarum, ast stigraatis fabrica

diversa— in maritimis de Ponta de Ambriz

Nov.—1853— leg. HWtc.

60
Leguminosa suffrnticosa (foliis pinatis?)

—

flores non vidi— in dumetosis territorii Loan-

densis.

Dec—1853— leg. Welw.

01

Masturtium spec. (Anne Erys. Barbarta

Forsk?)— ad stagna in subumbrosis juxta

ripas fluminis Bengo rarius.— Prope Panda.

Deccmb.—1853— leg. Welw.

62
Leguminosa suffrutescens—Ncc flores nec

folia vidi— in glareosis ad flumen Dande.
Nov.—1853— leg. Welw.

63
Hibicusspec.—Caules crassi, slricti; folia 5-7

lobato-paluiata
, capsulae magnac, lignosae,

tenacissimac— flores non vidi. (Folia edulia

dicuntur) In arvis Mandiocac prope Loanda.

Dec—1853— leg. Welw.

64
Frutcx densus spinosns, foliis pinnatis «nt-

jugis, fruclibns pendulis, pruniformibus bellc

aurantiacis—Magnum cril hortorum decns!!

— In siccis prope Loanda non rar.

Jan.—1854— leg. Welw.

65
Liliacea sensu latíssimo)— Hcrba aloetor-
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ni>, i-3 pedalis, foliis crassissimis obtuse le-

trangulis, o viridi et albo variega tis, duris-

>imis, tenacissimisque.—Flores nondum vidi

—Fructus baccatus, baccis 2 vel 3 coceis

coccineis— Nigritis dicitur— //í.

Nov.— 1853— leg. HW».

In apricis /«-

66
fíeliotropium (indicum?)-

tulat Principis.

Scpi.— 1853— leg. HW».

67

Frutex sempervirens, elegans foliis imp.

pinoatis, baccis aurautiacis edulibus gratis-

simis, a Nigritis Buene-huene nuncupatis—
íd lacum Qnibança in Congo Austro-Occid.

Nov._1853— leg. HW».

68
Capsicum Comarim— In Congo Austro-Occi-

dcutali a Nigritis freq. cultum—omuium spe-

cieruni, qaas cogoosco, maxinic idoneum ad
condimentara Mulaugo.

Nov.—1853— leg. HW».

69
Cucurbitacea humilis litloralis, frucla sul-

phareo echinato—ad littora Loanda.
Nov.— 1853— leg. HW».

70

Compósita herbácea— floribus axillaribas

pcdunculatis albis— In bumidis prope 6'. An-
tonio.

Sept.—1853— leg. HW».

71

67íntM spec. affin. GUn.-lotoid. vel ipsissim.

—ad paludes agri Loandensis.

Dec—1853— leg. HW».

72

Anne Genus novum?— Frutex sempervi-
rens, 4-6 pedalis foliis lucidis, floribus cy-

Qiosis intensc caerulcis, baccis aurantiacis

—

Slirps elegantissinia—In dumetis agri Loan-
densis passim.

Nov— 1853— leg. HW».

73
Talinum spec?—SufTrutex amabilis, foliis

carnosis— floribus roseis sub-pendulis— Pro-
pe Moful ad flura. Sangano.

71

Phtfialis spec.— In Insula St. Jacohi Cap.
Wid. frutex frequens.—Baccae coccineae!

Aup.—1K53— leg. MW».

I

75

Frutex scandens floribus pulcberrimis!

—

ad sepes in montosis propc Freetown in Serra

Leoa.

Sept.—1853— leg. HW».

76

Planta herbácea, humilis, caulibus flagelli-

formibus prostratis, foliis multiseclis— flores

non vidi— In dumetis propc Loanda.

Dec—1853— leg. HW».

77

Euphorbia (hypericifolia?)— In humidius-
culis ad flumen Bengo non frequens.

Dec—1853— leg. HW».

Acanihacea— In dumetis prope Loanda.

Octob.—1X53— leg. HW».

79

Planta herbácea, heliotropoidea, forsan

fíeliotropium?— In bumidiusculis territor.

Loand. propc Cacuaco.

Jan.—1854— leg. HW».

80

SufTrutex 1-2 pedalis Lupinorum habi-

tu, floribus violaceo-albo variega tis, in du-
metis de Serra Leoa propc Freetown ra-

riasiui.

Sept.—1853— leg. HW».

81

Mollugo spec.—ad palludes propc Ponta
do Ambriz.

Nov.—1853— log. HW».

82
Amarantacea herbácea— floribus sordide al-

bis spicatis— in dumetis prope Loanda.
Jan.—1851— leg. HW».

83

Hibiscus spec.— aflin. U. trionum ast di-

vergeus, in dumetis prope Loanda.—Flores

magni !

!

Dec— 1853— leg. Welw.

84
Tamarix Senegalensis Decand?—In raari-

tirais Insulae St. Vicentii Capit. Virid. única
arboris species!

Aug.— 1853— leg. HW».

85
' Cucurbitacea fructu spherico duríssimo 3

!
poli. dinmetri, extus e viridi-albo macutato—
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ln palmcttis Insulae Principis— (Flores non
vidi).

Scpt.—1853— leg. Welw.

86
Gramínea elegantíssima — anne Chloris

spec?— In humidis prope Loanda.

Dec—1853—leg. Welw.

87

Suffrutex floribus coccineis aff. gencri Ja-

tropha.— In dumettis arenosis prope Penedo

(agri Loanda).

Dec— 1853— leg. Welw.

88

Leonoíis affin. nepetaefoliae—In syivaticis

prope Freetown in Serra Leoa.

Sept.—1853— leg. Welw.

89

Cardiospermum spec?—ad ripas fluminis

Bengo.

Dec— 1853— leg. Weltc.

90
Amarantus spinosus?— In apricis Insulae

Principis sparsim.

Sept.—1853— leg. Welw.

91

Gcnus nov. Labiatarum? Plectranthus spec.

sensu latíssimo. Frutex 4-6 pedalis, floribus

elegantissimis violam simulantibus albo-vio-

laceis—In dumetosis lerritor. Loandensis ra-

rior.

Jan.—1854—leg. Welw.

92
Caryophylacea, forsan? Pharnaceum. Plantu-

la elegantíssima, paucos inter dies nascens,

florens et disparens—iaque sabulosi* circa

Loanda crescens.

93

Amomum grana Paradisi Lin.— In palmel-

tis densis Insulae Principis— N.B. Egrégia

stirps, colturae omni respectu digníssima!

Sept.—1853— leg. Welw.

' 94

Bulbi planlae littoralis, Ornithogali facie.

seminibus complanatis uti in genere Urginea

—Flores necdum vidi— In aridis prope An-

briz & Quibança sparsim.

Nov.—1853— leg. Weltc.

95
Leguminosa herbácea, 3-4 pedalis, cujas

jsolummodo caulem et legumina vidi, prope

i

Teba agri Loandensis.

i Nov.— 1853— leg. Welw.

96

Malvacea aut Sterculiacea—Frutex parr.

potius suffrutex ramis virgatis, floribus lactei*

elegantissimis, quos exactius examinare nec-

dum tempus licuit. Culturae digníssima stirps

— In palmeais ad flumen Dande.

Nov.— 1853— leg. Welw.

97

Cama spec.—Caule elato, íoliis viridi-

glaucis, floribus coccineis— In syivaticis In-

sulae Principis ad stagna omnino spontanea

!

Sept.—1853— leg. Welw

98

Malvacea elegans, bortis recommendanda
— fida?— Suffrutex floribus aureis et foliis

admodum eleganter vestítis.—In dumelis pro-

per Loanda.

Octob.—1853—leg. Welw.
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MES DO CONSELHO ULTRAMAR! NO.

PARTE NAO OFFICIAL.

TECHNOLOGIA.

Entrb as numerosas producções cora que
a mão do Creador enriqueceu a Zona inter-

tropical, poucas são talvez tio preciosas, co-

mo em geral são as diversas espécies da nu-
merosíssima família das palmeiras. Sem fadar

agora da palmeira tamareira, cuja elegância

afaz entre nós tão estimada, e cujo fracto é

um dos principaes alimentos dos povos de ori-

gem árabe, é de uma ou mais espécies de pal-

meiras que se tira a preciosa fécula, conheci-

da pelo nome de sagú ; de outra se come o

olho em quanto herbáceo; de outra se colhem

quantidades immensas do cbamado azeite de

palma, objecto hoje de um commercio vasto

e riquíssimo ; mas não só a todas as palmei-

ras, mas ainda a todas as outras arvores dos

trópicos, excede o coqueiro ou a palmeira dos

tocos (Cocos nucifera dos Botânicos.) Um nosso

escriptor antigo deu uma noticia tão interes-

sante das utilidades d'esta planta, que senti-

mos não a poder aqui transcrever pela sua

extensão : mas elle mesmo se resume a si fes-
tos palavras : « De modo que d 'estas palmei-
i ras se colhe mantimento, como são cocos,

< maçãs, palmitos e cordas, quatro castas de
* vinho e tres de vinagre, mel e assucar, azei-

« te, agua, madeira, carvão, cordas, velas

« para embarcações, cobertura para casas, e

«lenha para queimar. Além de tudo isto os

" palmares em si são formosíssimos, e delei-

1 losos á vista, porque todo o anno estão ver-

* des, e frescos, e fazem mui boas sombras.

« E com razão podem estas arvores ser tidas

« peias melhores c mais proveitosas que ba no
« mundo. » Até aqui o nosso Fr. João dos

Santos na sua Ethiopia Oriental. E outro es-

criptor igualmente nosso, Fr. Gaspar de S.

Hnnardino, depois de enumerar as muitas uti-

lidades que se tiram d'esta arvore, conclue

:

< B porque os negros d 'esta Costa (falia da

«Costa Oriental d' Africa) não usam de pre-

* gos em soas embarcações, mas somente com
«uns pontos que lhes dão, cozendo-as com

ANN. DO C. ULT. — PARTE NÍO OFF.— SEBIE I.

;
cairo, supprem a falta d'elles, vimos a con-

• cluir que só da palmeira se arma uma nau

• á vela, c se carrega de todo o mantimento
a necessário, sem levar sobre si, mais que a

a si mesma. » Seria quasi um nunca acabar,

se quizessemos adduzir aqui os elogios dados

ás palmeiras só pelos nossos escripiores ; mas
como se vé, seria trabalho bem escusado, por-

que são ha muito conhecidas as utilidades

desta arvore, nas regiões equatoriaes, ao me-
nos nas de além do Cabo da Boa Esperança.

Mas isto que dizemos das utilidades do co-

queiro, a que de ordinário chamam na índia

palmeira, não o podemos igualmente dizer da

mais aperfeiçoada, e por isso mais lucrativa

cultura da mesma arvore. Já na escolha do
terreno, já na da semente, já na transplan-

tação, já na subsequente cultura, já na colheita

dos cocos, se podem commetter erros ou usar

de processos, com que menos se aproveite ou
muito se utilise, na possessão e na cultura dos

palmares. E com o fim de ministrar aos ha-
bitantes do Ultramar, especialmente aos das
Províncias Africanas, conhecimentos em que
muito podem utilisar, que resolvemos impri-

mir n estes Annaes a Arte Palmarica, a que
estas palavras servem de prologo. É obra at-

tribuida a um Jesuíta, que por largos annos
cuidou da cultura dos extensos palmares, que
a sua corporação possuía na Índia Portugue-
za, e que consignou por escripto o fructo da
sua longa experiência. A edição que damos
agora é conforme um manuscripto offerecido

á Sociedade Marítima e Colonial, conferido

com a edição feita em Góa em 1852 pelo Sr.

Filippe Ncry Xavier, Parte segunda do seu
Bosquejo histórico das Communidades êÇc.

,
pag.

45 a 55.

Apesar, porém, do que dissemos do conhe-
cimento dos proveitos da palmeira, incluindo

este opúsculo nos Annaes do Conselho Ultra-

marino, é lambem nosso intuito chamar a at-

tenção dos habitantes de alguns territórios,

especialmente da Africa Occidental, não só

para o aperfeiçoamento da cultura dos palma-
res, mas lambem ás conveniências de dar

— janeiro 1855. 13
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maior extensão á mesma cultura em muitos
pontos, onde ella pode ser de grandíssima
utilidade; podendo ahi obter-sc alguns dos
productos do coqueiro, cujo transporte á Eu-
ropa ficará muito mais barato do que actual-

mente é o da índia. Na Europa, especialmente
na Inglaterra, importa-se grandíssima quan-
tidade de cocos, de que se extrabe uma sub-

stancia oleosa, própria para illumi nação e para
sabão, posto que diflerente do chamado azeite

de palma, que é producto de outra diflerente

planta, ainda que da mesma familia. Um dos
paizes que exporta maiores quantidades de
cocos é a Ilha de Geylào. No estado em que
está a Africa Portugueza, e na grande epocha
de transição em que está entrada, nada pode
aer indifferente, de quantos meios possa ha-
ver de lhe dar matéria a commercio licito, e

de dar modos de industria aos seus habitantes.

' - >i \ > O jReduclor.

ARTE DA AG MCI)LURA PA LHA RICA

BM QUE SE ENSINA O MODO DE PI.AKTAR AS PALMEIRAS,
tONSKMVAH E GIlAMiKAR Oh PALHAHfcS.

*«««aCU AO UHTOA.

A arte que se vai Jér, é o frneto do tra-

balho e longa experiência de um Leigo Jesuíta,

que esteve á testa das grandes e numerosas
fazendas, que aquella riquíssima ordem pos-

suía na Província de Salsete. Não consta que
fosse impressa, a nio ser que ha pouco tem-
qo se estamparam algumas paginas. Só existe

na mão de alguns curiosos, mas tão inçada

de erros dos copistas ignorantes, que verda-

deiramente a tornam inintelligivei em muitas

partes. Não hz portanto mais de que, con-
frontando varias copias, purga-la destas man-
chas grosseiras; e expliear em notas especial-

mente alguns nomes e termos usados na ín-

dia e em Goa, e que debalde se procurarão

nos Diccionarios da lingua portugueza.
'

1845. Vale.

ARTE PALMAH1CA

An dux certior quant natura.

ClCKKO.

NOTICIA PBÉVIA.

Assim como em outras partes do mundo
ha variedade de fazendas, de que vivem os

Senhores delias, assim também n'esta Asia

i ha outras muitas diversas das de Europa, Afri-

ca, e America. As principaes, mais commuas,
e rendosas, porque mais fructiferas, são os

palmares, cujas arvores (o que em nenhumas
outras se acha) dão fructo doze vezes no an-
no, 1 qual a arvore que S. João viu no seu
Apocaiypse, porque cada mez produzem um
cacho de cocos maior ou menor, segundo o
trato, que os palmeireiros lhes fazem, e qua-
lidade do chão, em que estão plantadas. E
palmeiras ha que dentro de um anno dào quinze
e dezeseis cachos, como eu vi cm uma, da
qual em um só colhiraento colhi cento e no-
venta e seis cocos lodos bons e bem criados.
E cachos ha de muito maior numero, como
se viu em uma fazenda de Guddem, na qual se

achou um cacho, que tinha trezentos e tantos.
Além d' isto a palmeira é a arvore mais útil

e de maior serventia que nenhuma outra

;

porque d elia se tira vinho, azeite, vinagre,
doce, agua, c mantimentos. O seu fructo tem
saída para todas as partes, e n ellas grande esti-

mação e valor. Serve nos sacrificios, que os gen-
tios fazem aos seus ídolos, e Bas grandes festas

e casamentos, principalmente depois de secco.
N'esta índia entram geralmente para tempero
em muita parte doa guisados, ou seja tiran-
do-se d elles leite, ou puramente ralados. Com
a sua madeira e folhas, a que chamam oles,

se cobrem as casas ; da mesma madeira se fa-

zem ancoras para embarcações; e outras mui-
tas cousas, que por brevidade se deixam. Mas
para dizer tudo cm resumo, com o que sáe
das palmeiras se pode pôr no mar uma em-
barcação a véla com todo o necessário de cas-
co, mastros, vergas, vela, cordas, amarras,
ancoras, agua, vinho, azeite, vinagre, man-
timento, doce, c carga. 2 E por todas estas

rasões se pode com toda a verdade, e sem
encarecimento, dizer da palmeira, que íeva a
todas as mais arvores a palma.
Em Gôa, Salcete e Bardez, são os palmares

mais em numero, pela grande extracção que
se faz dos seus fructos para o Norte e inte-

rior do sertão ; e se não houvesse este género
de fazendas nas ditas Províncias, é sem du-
vida que a gente d'ellas seria pobríssima, e

não teria de que se podesse sustentar, por-

que dos seus rendimentos se sustentam não

* E nSo «ó dua* ou tres rtses no anno, como te per-

suadiram alguns Naturalizai.
1 Nío só ulo c possível, mas o Padre Leonardo Paes,

se merece algum credito, d is (no seu Promptuaria dai

Diffiniçón Indicai, Trat. Cap. 3.°), apoinndo-se na
anlhoridadc de Fr. Manuel do* Anjos na sua Hitterio
Vmterutl, que realmente das l has Maldirás râem em*
barcações boslantetneote grandes e perfeitas com todos
os aprestos neces arios para a viagem, só das ditas pal-

meiras, e que similhanles pmUirraçiVí nSo jia.nra direi-

tos em porto algum.
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só os ricos, mas também os pobres, com o que
ganham nos grangcamentos d elias.

1 E Dio

dorido que os palmares seriam aioda mais

rendosos, se todos os homens afazeodados fi-

zessem os seus plantamentos, e grangeamen-
tos, como e quando deviam.

Como, porém, uns por ignorância e outros

por miséria, nào fazem o que devem, e perdem
similhantes fazendas, segundo tem mostrado e

mostram as experiências e observações tantas

vezes feitas, por isso muitas destas fazendas

não medram, e a maior parte d elias no tem-

po presente estão arruinadas, e se lhe não

acudirem acabarão totalmente, e com muita
especialidade as que estão plantadas em chão
viciado com uma casta de doença, a que cha-

mam Monddolly, cuja qualidade até agora se

não sabe
;
porque uns dizem que procede de

muita frialdade, e outros de nimto calor da
(erra ; e isto parece o mais provável e quasi

certo, porque similbanle doença não come-
çou, senão quando houve uns grandes terre-

motos peias partes mais chegadas ao mar, com
os qaaes a terra exhalou de si grandes vapo-
res quentes, cujas fumaças se viram sair ain-

da do mesmo mar, e por isso a terra, aonde ha
esta doença, até na côr mostra estar tão abra-
sada como se a queimassem com grande fogo.

0 que supposto, para que todos possam ter

fazendas boas d'este género lhes quero ensi-
nar nesta Arte, como as hão de plantar,

crear, e proceder nos seus grangcamentos
pelo tempo adiante. E se observarem as re-

gras, que aqui lhes apontarei, tenham por sem
dorida que as suas fazendas serão mnito fru-

ciifcras e rendosas, cm breve tempo darão

1 No tempo em que esta Arte foi escripta, a palmeira
em qoam exclusiva a Gôa, e linha o coco salda para o
Norte e SeriIo, como o'elU se «tis, e por um preço qua»
Iro vetes maior que o actual ; porem, havendo-se gene»
nlisado r»la cultura em outra* terra*, a exportação do
coco de Goa, apesar de ter da melhor qualidade, boje c*

diminuta, e por mui baixo preço, que mal dá para a* des-

K*n* da cultura ; é por isso que tu fazenda* de palmei-
n* estio hoje geralmente abandonadas »cva e range», co-
lbeodo-se o que a naturexa dá espontaneamente. Nào se

lueni nova» plantações, senão nos terrenos que n3o pos-
»jm ler outra serventia, e os antigos palmares se vSo re-

dsnndo a vargens ; e por conseguinte as fazendas d'esta
atarem téem decaído muitíssimo do sen antigo valor.

Gonçalo Teixeira Pinto de Magalhães. Desembargador
<]ue fui da Uelação d'estc Estado, fatiando das palmeiras,
sai suas Memorias tobrt Gõm, dis o seguinte. . . « A pal-
meira é um dos vegetaes, que recebe pelas folha* o pm~
b«lvm «te. Parece que n'e la se verifica á risca o syste-
uw de locenham, e outros naturalistas, que tributam ás
planliut a propriedade de depurar o ar viciado servindo-
lhes cate de nutrição

;
pois que nos togares epidemieos,

•'pregoados de effluvios pútridos, ella prodnt maravi-
^"«rneate; e em terrenos ligeiros, aretenlos, venUlados,
i >*nu> mais viçosa e fruclifera, qiwnto é maior o numero
<loa a>oradores dentro dos palmares.

»

Wjvse a nota da primeira cnlumna da nag. 93, no
ultimo período.

fructo, e se conservarão sempre vegetai e co-

nhecidamente boas, como a experiência me
tem mostrado, nas que por estas regras se

plantaram e grangearam, com pasmo e admi-

ração de todos os que as viram ; e tanto que
me chegaram a perguntar que cousas fazia

cu, para que as minhas pahnetrinbas e ja-

queirinhas se lograssem, quando das suas, re-

petidas vezes plantadas em annos continua-

dos, escassamente lhes escapavam algumas,

mas tão fraquinhas, que ou vinham a morrer,

ou em muitos annos não medravam, nem da-

vam fructo. E se persuadiam oa que isto me
perguntavam que eu tinha algum livro parti-

cular, pelo qual me guiava e regia. Mas o certo

é que eu não fazendo caso dos costumes, que
os naturaes observavam n'estu matéria, só me
governava e governo pelo meu discurso, ob-

servações e experiências fundadas em boa
rasão.

CAHTUIO i.
p

Do modo como se KSà Ae escolher ot cocos

para temente.

De ser ou não ser boa a semente dos cocos

vae muito para as palmeiras serem ou não se-

rem boas. Alguns se persuadem que os cocos

de semente só se hão de tomar de taes ou taes

palmares, como se da qualidade do chão de-

pendesse a bondade d 'esta semente. D'aqui vem
que uns buscam os cocos da Ilha de Juary,

outros da AWeia Ca rmoná, tendo por melhores

os que se criam n 'estes terrenos do que os que
produzem os palmares de outras parles. 1 Mas
é certo que em quanto eu não fiz as minbas
observações d'estas partes os mandava buscar
para fazer os plantamentos necessários nas fa-

zendas, que tinha ao meu cargo, e me suc-

eedia tão mal, que finalmente me desenganei

e deixei de buscar semente de fóra, c a tirava

dos mesmos palmares da minha administra-

ção, e tudo me succedia sempre bem, diver-

sificando-me sempre em todo do que os mais
obravam, e ainda hoje obram alguns que não
lôem communicado comigo n'esta matéria.

O que os mais regularmente fazem quando
querem tirar cocos de semente, é escolher nos
colhimentos de Fevereiro e Maio cocos seccos

dos montes, que nos taes colhimentos so fa-

zem, e estes guardam para semearem. Porém
n'isto erram em duas cousas: a primeira, é
que os cocos tirados do monte não se podem
conhecer de que palmeiras são, se de palmei-
ras velhas, se de novas, ou se de annos com-

' lloje geralmente se tiram a* plantas de Benauliuk
de Saicete, e tio crescidas e frondosos que devem uec.-s-

sariaroculc soffrer os prejuízos e inconvenientes pondera-
do» no Oapitul^nguintr

.
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petenles ; se de palmeiras fracas, ou de pal-

meiras fortes, e de boas cabeças ; se de boa

casta ou má, porque nem todas as castas de

cocos são boas para semente. A segunda cou-

sa, em que erram, é que, ainda dado que se

conhecesse a bondade da palmeira, e a qua-

lidade de cocos, como estes são derrubados,

e caídos na terra da eminente altura das

palmeiras, com a grande pancada, que dão

no chão, ou se quebram, ou alluem. Se que-

Jbram, apodrecem e não nascem ; se alluem,

nascem as palmeirinbas muito fraquinhas, e

por mais que tratem d elias sempre ficam de-

bilitadas, e como taes ou não dão fructo, ou

dão muito pouco e muito ruim, ainda que o

palmeireiro lhes faça bom grangeamento.
Pelo que, para os cocos de semente se es-

colherem com acerto, antes de se começarem
os ditos colhimentos (dos quaes só se devem
tirar cocos para semente, porque os de Agosto

e Novembro são muito fracos e de pouca sub-

stancia), quem tiver palmares os passeie, e

amarre uma ola em cada uma das palmeiras,

de que houver de tirar semente, e esta não

deve ter menos de trinta annos, mas dahi
para cima, deve ser forte, ter boa cabeça e

bons cachos. Entre estas palmeiras ha umas,

que dão cocos de casca vermelha, outras pro-

duzem cocos de casca muito verde ; e estas

sempre carregam bem, posto que os cocos

não são dos maiores, mas para quem os vende
a numero estes são os de maior utilidade. Em
quanto houver d'eslas palmeiras não se tirem

sementes de outras ; mas se de outras se hou-

ver de tirar, as palmeiras, além da sobredita

condição dos annos, força e cabeça, não te-

nham as olaa hirtas para cima, mas sejam de

olas curtas e largas.

Àssignaladas as palmeiras na forma sobre-

dita, não se faça d'ellas colhimento, mas re-

servem-se para se colherem d'abi a um mez
e meio

;
porque como os cocos do segundo e

terceiro cacho não estão ainda perfeitamente

maduros, se os colher logo então, não sairão

depois as palmeirinbas boas
; por isso se lhes

deve dar o seu tempo competente para ama-
durecerem bem : quando muito se poderão

colher os cocos do primeiro cacho, pelo modo
que agora direi.

Tanto que os ditos cachos tiverem o seu

tempo completo, não se devem derrubar, mas
mandar pessoa acima das palmeiras, a qual

vá tirando coco por coco, e metlendo em um
cesto, que deve levar comsigo amarrado com
uma corda da altura das palmeiras, pela qual

lance os ditos cocos mettidos no cesto para

baixo sem dar pancada. E d'estes, cocos nem
todos servem, mas só se devem escolher os

que tiverem olho grande e a casca dc fora

bem roliça c dc nenhuma sorte chapada, ou
com rugas; porque é signal, que os cocos

dentro não estão bem creados, e por tanto

não servem para semente.

Tirados e escolhidos os cocos pelo sobredito

modo, ponham-se em parte, aonde lhes dê o

sol, com os olhos para cima até que se sequem
ao menos duas partes de agua, que tiverem

dentro. Então se abram as alengas (escava)

no principio do Inverno de suficiente altura,

em que os taes cocos se semeiem, de sorte que
só fique o mate um ou dous dedos sobre os

olhos de cocos; porque com a regadora, que
deve ser quotidiana, ou ao menos em dias

interpolados, se irá o mate abatendo de sorte

que fiquem os olbos dos cocos apparecendo. No
fundo das alengas se lance sal misturado com
cinza em suficiente quantidade, para que o

caria 1 não rôa as cascas e damne os cocos,

que sem duvida não nascerão, e por cima
(Telles, principalmente sobre os olhos, se faça

o mesmo antes de os cobrir com o mate. E
depois dc estarem nascidos levemente se ti-

rem das alengas, e estas se tornem a refor-

mar com novo sal e cinza, e se observe o

mais que na primeira vez que se semearam.

CAPITULO II.

lh> tempo e modo, eomo k hâo de plantar as f.nl-

meiriHha$ depoit de nascida».

Quando os cocos são escolhidos e semea-
dos pelo referido modo, com facilidade nascem
dentro de quatro ou cinco mezes, sendo o chão
bom, e tendo boa regadura. Pelo contrario

succede quando os cocos não são desta sorte

escolhidos, e se enterram demasiadamente,

como eu vi em cocos semeados por outros, os

quaes nem ainda em oito ou nove mezes nas-

ceram, porque além de não serem bem esco-

lhidos, os enterraram quasi um palmo de bai-

xo da terra. E tanto que nasceram em tendo

o seu combo, ou olho de altura de um palmo,

ou menos, então se transplantem se for con-

veniente, como logo direi.

Não o fazem assim os que commummente
fazem este género de plantamentos, porque

1 Dá-se o nome de eariá a um bichinho vivo e esperto

de edr branca, que roo livros, roupa, madeira, e nté al-

guns melaes. Tem a propriedade de tudo quanto roe re-

duiir a terra de cor vermelha, muiflna, eglnlinosa : d 'esta

terra, tirada dos ninhos que o carii forma nos campos, in-

tervém os garfadores para barrar o pé do garfo, e a parte

do tronco, em que se fas o mesmo gnrfo, a fim de qoe fe-

chados bem os interstícios nXo se introduza a humidade.

É este bicho tâo roas que em menos de *4 horas é cnpaa

de destruir e redusir a pó uma grande livraria, on uma
caia cheia de roupas preciosas. O único meio que se co-

nhece para o faser aflugenlar é o sal, a rinsa de fogão, a

ral v va, o asrafrtida como modernamente- *e conheceu.
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esperam que as palroeirinhas tenham um anno
e mais. e então as transplantara ou no fim

de Maio, ou em Agosto na estrella de Mogó. 1

Mas nem em um, nem em outro tempo se devem
farer os taes plantamenlos, nem depois de se-

rem as palmeirinbas tão antigas. A rasão de

tudo é, porque transplantando-sc depois de
tio antigas, ao tempo em que as arrancam
se lhes quebram as raizes, e as que se não
quebram é necessário corta-las, o que ellas

muito sentem por serem plantas tenras, e se-

meando-as sem raízes no tempo do inverno

quando já a terra está fria c encharcada em
agua, ou morrem, ou melam, como eu muitas

vezes vi e experimentei. E se as semeiam no
fim de Maio, como então ou pouco depois no
principio de Junho vem a invernada e as acha
ainda sem raízes, tem o mesmo mau successo.

Pelo que o tempo mais próprio de as trans-

plantar é de Novembro por diante em con-

joncção de lua nova

;

1 porque transplanta n-

do-se então ainda pequenas, como tenho dito,

( O Calendário Indiano conta por meses lunares, e

otet divididos por certos períodos dc sele a quinze dias,

aqne dl" o nome genérico de estreita», e o particular de

certos astros on constellaçoes segundo a sua mythologia.

A Ettretlm de Megó recáe mais ou menos a 10 e dura

até 84 de Aços' o. Dá-te ás chuvas, que caem durante
Ktte período, uma inQitencia extraordinariamente benigna

para todas as producçdcs da nalurexa, c para a saúde dos

homens.

• Mr. Olbcrs, um do* melhores médicos de Alleraa-

aha, e celebre astrónomo, que descobriu os P.anelas Vesla

e Pallas, publicou uma Memoria sobre a influencia da
lua nas estações. Entre o muito que elle dix, só copiare-

mos o seguinte: « A influencia da lua sobre o tempo ê

tio pequena qoe ella se perde totalmente no numero in-

finito das forças e causa», que alteram o equilíbrio da
nos» movei at<i<osphera. Sendo lio pouco seiíMvel a in-

flu-ncia da -u» sobre o tempo e atino»pliera, devemos ter

uma justa desconfiança da sua pretendida influencia so-

bre os homens, animaes e plantaa. Efectivamente é de-

vida quasi em totalidade ás iIlusões e prejuisoa. . . Os
suis celebres agricultores, assim como os melhores na-

turalistas, »5o de opinião que a lua crescente ou min-

guante nXo tem influencia nas sementeiras nem no cres-

cimento dai planta», nem na rapides do sen desenvolvi-

mento, nem Q nal mente sobre a sua qualidade.. . Em ge-

ral, é preciso ler com muita desconfiança os authores,

que contam tantas cousas sobre a influencia das phases lu-

nares nas doenças : acontece com isto como com os duen-
de*, que se vêem só quando se acredita n'elles. -

Estas obserrnçiV» alo corroboradas por outras de Mr.
Arsgo, Le Ntmeeau Gevçraphe Manuel, 3.» edição, Pa-
ri» 18*8, p*g. 376.

O SpectmcU d* la JV«*., Tom. 1 , entre outras authorida-

*es de grande nome, trai para confirmar o referido, a

Pf. 50*. a de Mr. Normand, Director dos Pomares do
Ki-i di' França, a qual d»: « Entre um grandíssimo nu-
aioro de experiência» feitas com a ultima exacçlo em
diferentes anno*. sobre cada uma das operações da agri-

cultura, nào tenho achado alguma, que favoreça n servil

•«jeiçâo do» nossos antigos aos diversos aspectos da lua.»

A outra em igual sentido é a de Mr. De la Quinlinie
•eu anteces-or. Vejam-se taml>em os exactos e persuasi-
vo* argumento» do nosso Padr? Theodoro de Almeida na
»«a Rerreueúo Philetophit: Tom 6 ». Tarde 19. § 7°

não tem as raizes fora da casca, ou se tem
alguma é lio pequena que nem e necessário

corta-la, nem sentem o arranca-las da terra;

e no chão- em que se transplantam, começam
logo a lançar raizes, como em terra própria.

E n*este tempo se podem fazer, e é bom que
se façam covas fundas, em que se transplan-

tem as palmeirinbas sem perigo de apodrece-

rem
;
porque como só tem a agua da regadu-

ra, e esta com facilidade se some, deixando

só a terra húmida e fresca, não ha logar para

terem o sobredito prejuízo, como o tem no
tempo do inverno ; motivo por que os que
n'clle fazem os plantamenlos, as transplantam

á flor da terra, e se depois se lhes não lan-

çam grandes entulhos sempre as palmeiras fi-

cam fracas, e facilmente cáem com os ventos

fortes.

Pelo sobredito modo e tempo as transplan-

tei sempre, depois que vi que transplantando-

as como os mais, me succedia muito mal
;
po-

rém depois qae me apartei do estylo commum
sempre me succedeu bem, logra ndo-se todas

as palmeirinbas, e com muita força, sem me
morrer mais que alguma rara por força do

cariá, ou de outra alguma doença ; e ulti-

mamente, tendo transplantado neste verão

quasi setecentas d elias, só me morreram cinco

pelas sobreditas causas, e as mais saíram tão

fortes e perfeitas, que causaram admiração a

todos.

Depois de plantadas assim estas palmeiri-

nbas, costumam todos fazer-lhes suas rodas,

e n ellas ordinariamente plantam leiteiras ; e

perguntando eu em certa occasião aos moca-

tfoVs,
1 porque rasão faziam estas rodas de mate

às palmeirinbas, e as fortiGcavam com leitei-

ras :
2 responderam-me que as faziam para

liearem frescas e defendidas dos gados. Mas
eu lhes mostrei evidentemente que se engana-

vam
; porque, em primeiro logar, no tempo do

inverno sc enchem as taes rodas de agua, na

qual se afogam as palmeirinhas e morrem, por

lhes apodrecerem as raízes, e no tempo de

verão tão fóra está de as refrescar, que antes

são causa de sc aquentarem mais
;
porque não

só lhes imprime o calor directo do Sol, mas
também o reflexo que dá pelas bordas das

1 Mocadâo se chama em Goa tanto ao armes da lan-

cha, como no caseiro e fasendeiro, que cuida, por conta

do senhorio, dos prédios rústicos.

> Leiteira i uma planta, que cresce em arbusto, de

casca muito verde, que por qualquer leve incisão deita

abundante sueco espesso e branco como leite, d'onde lhe

vem o nome, c bastantemenle cáustico : o seu pau sar-

menloso e muito leve, como o de cardo (ao qual género

parece pertencer ; Uives seja o careta leiteiro}, serve para

carvão nas fabricas de pólvora, por isso por ordem do Go-
verno sc mandaram plantar < »tes arbustos de leiteira nos

palmares : hoje *• trai grande porçfio dVlle de Diu, ondo

abunda.
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taes rodas e reflecte para as paimeirinhas. E
para lhes fazer isto mais evidente, mandei
quebrar uma roda e se viu claramente que

as bordas d'elle tinham o mate queimado, co-

mo se lhe tivessem posto fogo.

Accrescenta-se que as leiteiras são de si

quentíssimas, e a sua sombra muito nociva

;

uma e outra cousa bastaria para matar as

palmcirinhas ; e por isso todas as que são cer-

cadas d'esta sorte ficam fraquinhas, amarcllas

e como tisicas. Além de que as mesmas lei-

teiras abafam e tomam o vento de que as pal-

meirinhas necessitam : e por ultimo chupam
a si toda a frescura da terra, que ás palmci-

rinhas se havia de communicar. No que res-

peita a defenderem estas rodas as palmeiri-

nhas para que os gados as não comam, tam-

bém é cousa evidentemente falsa. Porque sem
impedimento algum podem come-las como
mostrei aos mesmos mocadões, e pode clara-

mente ver qualquer palmeireiro.

O que eu costumo fazer, e fazem outros á

minha imitação, é plantar as palmcirinhas em
campo razo sem rodas de mate, e cerca-las ou
com pontas de bambu, ou com espinhos, ou
com outra cousa equivalente, que as defenda

dos gados, e nio empeça entrar e sair o ven-

to, e d'esta sorte se logram bem, e a seu tem-

po desmanchando estas cêreas com muita fa-

cilidade se pode lavrar oa cavar, e nada d'isto

se pode fazer sendo as palmeirinhas cercadas

do primeiro modo. Bem sei que d'esta sorte

se fazem mais algumas despezas; mas também
sei que melhor é faze-las do que morrerem
as palmeirinhas, come-las o gado, ficarem

como tisicas, e andar fazendo por estas causas

plantamentos sem fructo , e sem proveito.

Quem se resolve a fazer plantamentos de si-

milbantes arvores, não deve reparar em des-

pezas, a fim de que se logrem
; porque também

as recompensarão mais depressa com o fructo,

que as palmeiras darão mais cedo.

Do tempo em

CAPITULO Hl.

que te ha de dar regadura a ettas

palmeirinhas.

De serem ou não serem bem regadas as

palmeirinhas em quanto pequenas depende
também o sairem, ou não saírem boas; por-

que assim como as creariças, em quanto pe-

quenas, se lhes não dão a porção necessária

de bom leite, sácm fracas e doentias, e nunca

ao depois tomam força por mais que comam
e bebam ; assim também as palmeirinhas, se

são ao principio bem regadas sáem fortes,

criam boas raízes, o ao depois dão bom fru-

cto. O modo que eu observo nos plantamen-

tos, que faço, é o seguinte. No primeiro dia

em que as transplanto mando lançar a cada

uma tres calões (cântaros) de agua em di-

versos tempos, no segundo dois, e nos trinta

dias seguintes a cada uma nm calão, e pas-

sados os primeiros trinta dias, um dia por

outro se lança a cada uma um calão de agua,

e assim se continua até entrar o inverno.

A alguns parece grande despesa estar re-

gando estas palmeirinhas desde Novembro ou

Dezembro até Junho, e para a evitarem fa-

zem os seus plantamentos no inverno. Mas não

tem rasão para repararem n'esta despeza :

primeiro, porque seelles, segundo oestylo de

todos observado, hão de regar as palmeirinhas

tres annos, sob pena de lhes não saírem for-

tes, ou de lhes morrerem, começando mais

cedo com a regadura, mais cedo acabarão com
ella, sem que por isso façam mais despezas,

porque não ha mais difTerença que comera

r

mais cedo e acabar mais cedo, ou começar

mais tarde e acabar mais tarde. Segundo, por-

que dado e não concedido que se gaste mais

alguma cousa, essa maior despeza se deve dar

por bem empregada, logrando-se as palmeiri-

nhas, que se perdera por falta de regadura,

e porque é necessário repetir uma e muitas

vezes os plantamentos com maiores gastos,

sem medrar alguma das palmeiras, e com per-

da dos fructos, que mais cedo poderiam dar

se tivessem rega competente.

Em quanto duram as regaduras das pal-

meirinhas, além de cinza e sal, que se deve

lançar no fundo das covas, em que se trans-

plantam, e nos olhos das mesmas palmeiri-

nhas, para as preservar de que o caria as

coma ou roa, depois de fechadas as covas se

lhes deve lançar alguma cinza na alenga sem
mistura de sal, e assim se deve continuar ca-

da dois mezes para as palmeirinhas ficarem

fortes, e bera creadas e livres do cariá, por-

que a experiência tem mostrado que fazendo-

se assim dentro de um anno ficam as palmei-

rinhas tão formosas que parecem de tres ou

quatro annos.

CANTCLO IV.

Da ditpotiçdo do chéo, em que te hão defazer 01 planta-

mentot, dittancia que hâo de ter at palmeirinhas

re si, e o modo como
te hão de armar, e

Muitos ou quasi todos os que fazem plan-

tamentos de palmeiras, não fazem mais que

abrirem as covas nos chãos, e melter-lhcs as

palmeirinhas, ainda que os chãos dos planta-

mentos estejam tortos e alcantilados, reser-

vando o endireita-los para quando as palmci-

rinhas já estiverem grandes. Mas n'islo não
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obram cora acerto, porque antes de se plan-

tarem as palmeirinbas c que o cbào se deve

endireitar, o que talvez depois se não poderá

fazer sem muito grandes despezas, ou sem
grande prejuízo das palmeirinbas. £ se para

evitarem uma e ontra cousa o deixarem al-

cantilado nunca as palmeiras medrarão, por-

que toda a agua dos invernos lhes faltará, e

(içando as palmeiras sem frescura e humida-

de nos pés, também ficarão sem fructo. Bem
sei que ba alguns chãos incapazes de se en-

direitarem e pòrem rasos; mas em tal caso

íaçam-se ao menos taboleiros uns mais altos

que os outros, mas cada um sobre si tão di-

reito e plano, que possa a agua do inverno

comrounicar-se igualmente a todas as pal-

meiras. E quando nem estes taboleiros se pos-

sam inteiramente fazer planos, façam-se ao

menos canteiros cada um sobre si, mas di-

reitos e iguaes, de tal largura, que possam ao

menos lavrar-se com um arado.

Estes canteiros e quaesquer outros, que

nos palmares se fizerem, não devem ser muito

grandes, mas taes que só levem seis, oito, ou

nove palmeiras; porque sendo pequenos, com
muita facilidade e pouca despeza se endirei-

tam, e quando se qnizerem lazer entulhos ra-

tos, com menos despeza se conclue este ser-

viço. Advirto, porém, qoe quando os planta-

raentos são novos, devendo o chão estar di-

reito, não se lhes armem os canteiros, senão

depois de terem tres annos e saírem, da re-

ítadura. E a rasão d isto é, porque se logo

lhos armarem, quando vier o inverno se en-

cherão os canteiros de agua e farão apodre-

cer as tenras raízes das palmeirinbas, que

morrerão afogadas com muita agua. Passados,

porém, os tres annos, como já então lerão suf-

icientes raizes, quanto mais agua receberem

os canteiros tanto mais medrarão as palmei-

rinbas e mais engrossarão.

Quanto á distancia que entre si devem ter

as palmeirinbas, digo que os natnraes absolu-

tamente dizem que devem ter de distancia o

comprimento de um bambu, isto é, nove mãos
em quadro, e a rasão, em que se fundam, é

porque não ficando na dita distancia (içarão

as palmeirinbas muito bastas, e umas tomarão
o vento ás outras, e sem vento não darão o

devido fructo como mostra a experiência. Eu,
porém, digo que esta regra não deve ser tão

universal que seja erro fazer o contrario: pelo

qnc julgo que se deve atlender á qualidade
dos chãos, em que se fazem os planlamentos;

estes forem muito fortes e viçosos deve-se

observar a dita regra, c ainda dar-se mais
distancia; se forem fracos, menos distancia

basta
; e quanto mais fracos forem tanto ine-

fior distancia bastará ; porque, como n'estes

chãos as palmeiras não criam grandes cabe-
ças, umas não impedem o vento ás outras,

e assim cessa o motivo por que se requer em
chãos fortes e succosos a distancia de nove
ou dez mãos.

Quando, porém, os planlamentos se façam
em vallados, que só levem uma ou duas car-
reiras de palmeiras, então menos distancia
basta, v. g., de cinco ou seis mãos, e talvez
menos ; a rasão d isto está clara, e se vè com
os olhos nos planlamentos de similhantes val-
lados; porque as palmeiras nelles plantadas,
ao compasso que vão crescendo se vão afas-
tando as cabeças de umas e outras, porque
não tèem nos lados quem lhes empeça esta se-
paração, a fim de lomarem todas o vento, de
que necessitam.

Nos planlamentos, porém, em que ha muitas
palmeiras, como umas não podem fugir das
outras com as cabeças, se ficarem sem a dis-
tancia já dita, ficarão abafadas, e não darão
fructo, ou este será muito pouco e mal crea-
do; motivo por que muitas vezes se tem man-
dado desbastar palmares, que estavam muito
juntos para que podessem dar fructo, o que cer-
tamente se consegue, cortando-se,v. g., de tres

palmeiras a que fica no meio. E eu vi pal-
mares, os quaes foi necessário desbasta-los,
não uma sb, mas tres ou quatro vezes, por-
que como o chão era muito forte e viçoso, ao
compasso que as palmeiras iam crescendo, ia

lambem conhecendo que era entre ellas

cessaria maior distancia.

. < .

CAPITULO V.

Do modo com ijve te devem /ater os entulho»

Dois modos ba de entulhar os palmares: a
um chama-se entulho roso, e a orftro entulho
ao pé ; e ambos se fazem por differentes mo-
dos. O entulho ao pé é aquelle, que só se
lança aos pés das palmeiras de tempos em
tempos, v. g., de tres em tres, ou de quatro
em quatro annos

;
porque, como as palmeiras

chupam a substancia da terra, em que estão

plantadas, para se nutrirem, passados os ditos

annos fica a terra tão fraca que já Ibes não
pôde communicar substancia alguma, e por
isso é necessário lançar-lhes ao pé nova terra

ou mate, de cujo sueco se possam nutrir e
tomar novas forças para fructthearem.

Este novo mate ou terra, ou pode ser da
mesma espécie de que é o chão do palmar,

ou de espécie differente. Se o chão do palmar
é de areia, pôde entulhar-se com areia succo-

sa; mas se houver comraodo para isso, melhor
será que se entulhe com mate vermelho do
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outeiro, porque este é roais forte e substan-

cioso, c a experiência tem mostrado que faz

ma tal mistura, que as palmeiras ficam muito

fortes, e carregam bem de cocos. E a ra-

são d'isto a meu ver é, não só por ser a terra

do outeiro mais forte, senão lambem porque

esta se não une tanto com a areia ; antes por

meio de uma e outra terra se estendem mais

facilmente as raizes das palmeiras para at-

trahirem a si de mais longe o sueco e substan-

cia, de que se possam nutrir, o que não suc-

cede assim quando o entulbo é de areia, por-

que esta se une e colliga mais com o chão da

areia do palmar.

Se, porém, o chão dos palmares for de mate

vermelho de outeiro, podem entulhar-se com a

mesma espécie de mate. Se, porém, houver

commodo para se entulharem com areia suc-

cosa, será melhor. Porque também a expe-

riência téem mostrado as grandes utilidades,

que de similbantes entulhos se tem seguido

em chão de mate vermelho
;
porque assim co-

mo o mate vermelho não deixa unir e colli-

gar-se entre si areia com areia, assim também
a areia não consente que se colligue o mate

vermelho com o mate vermelho, apertando as

raizes das palmeiras, e impedindo a estas o

attrahirem pelas raizes o sueco, que recebem

dos logates visinhos, por onde as taes raizes

se espalham, quando não ha quem as empeça.

O modo, com que este entulho ao pé se

deve fazer, não é o que observa a maior parte

dos palmeireiros por falta de advertência
;
por-

que estes se contentam com lançarem ao pé
de cada palmeira vinte, trinta, quarenta e ás

vezes mais cestos de mate, imaginando que

lêem feito um grande entulho, de que lhes ha

de resultar grande lucro nos colhimentos se-

guintes. Mas na realidade enganam-se, por-

que, em logar de fazerem bem, fazem um gran-

de mal, e ficam frustradas e sem proveito as

despesas de similbantes entulhos, e por res-

peito d'estC9 serão obrigados a fazer outras

maiores despesas, o que mostro claramente.

Os entulhos ao pé feitos por este modo, por

uma parle fazem que as palmeiras criem rai-

zes sobre a terra, e percam a força as que
estão dentro delia, e faltando às antigas rai-

zes ás palmeiras, não só lhes fatiarão os

fruclos, mas ficarão mais expostas a caírem

eom os ventos; e claro está que uma e outra

cousa é grande ruina e perda. Em segundo
logar quando, a agua da chuva começa a cair

pelos pés das palmeiras abaixo, leva comsigo

este mate do entulho, afastando-o dos pés das

palmeiras, e afastado delias este mate já por

nenhum modo lhes pôde aproveitar. Tertio,

dado que a chuva não leve todo o mate dos

entulhos, quando as palmeiras se lavram, os

arados o acabam de levar e apartar, e d "esta

sorte, ficando os palmares com aquelle, ficam

as palmeiras sem entulho ; e d aqui vem que,

ainda que as entulhem d 'esta sorte todos os

annos, nada aproveitam similbantes despezas.

Quarto, se algum mate fica ainda em monte
aos pés das palmeiras, faz que a agua se não
communique aos pés das mesmas, porque a

agua como corpo grave sempre ha de ir bus-

car o logar mais baixo. E se quizerem que a

agua lhes chegue será necessário afastar o

mate com uma enxada, e já lá vae o entulho;

e será preciso fazer novo entulho razo para

igualar o chão, e já lá vae outra grande des-

peza, que seria escusada se o entulho ao pe

se fizesse, como era necessário, para se evita-

rem todas estas despezas e damnos. O que
supposto, o dito entulho se deve fazer pela

maneira seguinte:

Passado o mez de Dezembro em qualquer
dos mezes seguintes até meado de Maio, se

ainda não chover (porque com mate molhado
não se deve fazer entulho), se abram as alen-

gas das palmeiras largas e fundas
;
largas para

que o entulho abranja as raizes, que estão

afastadas dos pés das palmeiras; e fundas
quanto podér ser sem prejuízo das mesmas
raizes, para levarem bastante mate, e no fun-

do de cada alenga se espalhará um cesto de
cinza boa, e se esta for de palha de vargea

salgada ainda será melhor, porque c menos
quente e mais succosa. E se não houver cinza

em tanta abundância, ao menos se lhes lance

e espalhe meio cesto, e sobre ella se vá lan-

çando tanto entulho que ençha a alenga to-

da, de sorte que tique sobre o plano do pal-

mar altura de quatro até seis dedos, os quaes
com a chuva se assentam e se abatem, e fica

todo o entulho igual ao chão : e d'esla sorte

nem as palmeiras criam raizes em cima, nem
a chuva lhes apartará o mate dos pés, uem
os arados o levarão para fóra, nem o cbâo
ficará desigual, e as palmeiras lograrão o be-

neficio dos entulhos ; c por fim não será ne-

cessário fazer entulho de três em tres annos,

porque os que desta sorte se fizerem conser-

varão por mais tempo a substancia da terra

para nutrirão das palmeiras.

Tenho dito o que pertence ao entulho ao

pé, agora direi o que toca ao entulho razo.

Este se faz por um de dois motivos, ou por

ambos juntamente. O primeiro motivo pode

ser para igualar o chão, que cm umas partes

esleja alto, e em outras baixo. Sc por este

motivo se fizer, claro está que só se deve lan-

çar nas partes mais baixas para que o cbâo ti-

que todo igual.

O segundo motivo pôde ser para cobrir as

raizes das palmeiras, qnccslejam descobertas,
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e fóra da terra, e por lhes falUr a substan-

cia, que da terra haviam de receber, estão

fracas e não dão fructo, on o dão muito mal
creado. E se este for o motivo de se fazer o

entulho razo, já se deixa ver que deve ser tão

alto, quanto for preciso para cobrir as ditas

raízes e dar substancia ás palmeiras, porque

espalhar somente um pouco de mate por modo
de quem lança sementes na terra, como mui-
tos fazem, de pouco ou nada aproveitará, fi-

cará o palmar com mais este mate, mas as

palmeiras sem entulho, c o palmeireiro com
as despezas feitas sem a utilidade que preten-

dia ou devia pretender, porque os palmares

não se devem entulhar por costume, ou por ce-

remonia, mas por necessidade c conveniência.

CAPITULO vi.

Do tempa de encimar ot palmares, e com ove cinza

te ha de fazer. 1

É costume commum dos palmareiros encin-

zar os palmares todos os annos, porque di-

zem que a cinza refresca muito as palmeiras,

no que se enganam egregiamente; porque se

a cinza por sua natureza é quente, como pode
refrescar as raizes das palmeiras, e as mes-
mas palmeiras para darem melhor fructo?

0 principal efleito da cinza, lançada em
tempo competente, é communicar ás palmei-

ras a sua virtude salsuginosa, com a qual

tem mostrado a experiência, que os coquinhos

1 O» estrume», de que as planta* derivam o* teus ali-

mentos, podem *cr do reino nniinal, vegetal. 011 mineral.

Os dois primeiros, que »3o mai« abundaiilrs n 'estes sur-

ro,, nutriente», »ò produzem o »eu efleito quando por meio
da humidade e calor tem sido fermentados e descompo«-

toe. O calor da fermentação nlo tò pô> em movimento
as diflercatc* substancias, de que se formam estes estru-

me*, para »e dividirem, dissulvereui, e misturarem reci-

procamente, e se introduzirem pelo* dueto» ou poro» cn-

pillares das raite» ; mas promove também a evaporarão

de uma parle d°ellas, a qual em f>'>rma de gaz »e espalha

na slmosphera, e vae servir de alimento ás planta*. Entre
<'« corpos dos tre* reinos dn natureza os do mineral con-

tém e produzem menor quantidade da» »ubslancia», que
alimentam as plantas: porém obram em beneficio da ve-

getação: primeiro como estimulantes, que di»(io«m e au-

xiliam nos alimento» dst plantam) estado de perfeita di»-

nduçio, que facilita a entrada d'elles no* or.iio» vcire-

lae*: secundo como corpo», que attrnhem a humidade e

cate» de atroosphern. e facilitam d'c*te modo o proveito

que as plantas recebem d "este» dou» agentes, o que se

pode cooseguir com a cal, com o gesso, e até com o mame
o» marga: terceiro como tubrlancia», que diminuem e

temperam a excessiva tenacidade da» terra», por exem-
plo, a areia ; ou que modificam a sua demasiada soltura

e porosidade como o barro.

Daqui se conhece pois que a vigorosa e perfeita vege-

Ucâo, que se observa no» palmares, em que ha grandes

habitações e currae» de Cado, é devida á abundância das

Mib*tancias animaes, que nfto só *c deposita na terra,

mas também se eleva no ar almoapherico,
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se conservam, sem caírem dos cachos com
grande perda dos palmareiros. £ para o dito

effei lo se costumam encinzar os palmares duas
vezes por anno, a primeira no tempo do ve-

rão, e a segunda no inverno no tempo da es-

treita Moíjó. Porém a larga experiência me
tem mostrado que aproveitando muito ás pal-

meiras a cinza lançada no inverno, a que
lhes lançam no tempo do verão nenhum pro-

veito lhes faz, por lha lançarem fóra do
tempo, v.g., de Dezembro por diante: e eu
a tenho achado repetidas vezes tão crua c

secca depois de muito tempo, como na mesma
hora, em que lha lançaram.

Pelo que quem houver de encinzar os pal-

mares duas vezes, a primeira o faça logo de-

pois da ultima chuva do inverno, quando a

terra ainda está com a humidade; porque
como a cinza é esponjosa, á maneira de uma
esponja embebe em si a mesma humidade, e*a

conserva no pé da palmeira, e só d esta sorte

é que a cinza refresca. A segunda vez o faça

logo no principio do inverno, para que mais
depressa se desfaça a cinza com a chuva e

participem logo as palmeiras da sua virtude

salsuginosa, que pelas raizes se communica ao

coração das mesmas palmeiras. £ como para a

cinza se lançar é preciso abrir as alengas das

palmeiras, nas mesmas se conservará por mais

tempo a agua, e as palmeiras attrahirão maior
sueco para se utilisarem e darem fructo mais
copioso.

Advirto, porém, que cm um e outro tempo
melhor é a cinza feita de palha de vargea

salgada, do que a cinza de fogão, por 6er esta

muito mais quente. Porém no inverno a cinza

de fogão bem se pôde lançar nas palmeiras,

ainda cm grande quantidade; porque a agua
da chuva modifica e destroe a sua demasiada

quentura.

Sc alguém tiver commodo para isso, melhor
será lançar no fim do verão aos pés das suas

palmeiras lodo salgado feito em po; porque o

lodo, tendo o salgado da cinza, tem a substan-

cia, que a cinza não tem, e dura mais tempo
do que a cinza. £ por experiência se tem
visto que mais aproveita um cesto de lodo

salgado, séceo e reduzido a pó, lançado ao pé
de uma palmeira, do que muitos cestos de
cinza. £ d esta sorte, sendo maior a utilidade,

as despezas são menores, porque se o lodo

esta perto, com o que se compra um cesto

de cinza se compram cinco cestos de lodo

fresco, ou dois e meio de lodo secco, coroo eu
muitas vezes tenho comprado: e sendo neces-

sário lançar todos os annos cinza aos pés das

palmeiras, quem lhes lançar lodo, bastará

que cada tres annos o faça, principalmente

se ao pé de cada palmeira lançar quatro, ou

— JANEIRO 1853. 1*
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cinco cestos de lodo fresco, mas enxoto, ou

tres de lodo já secco e reduzido a pó.

Aonde não ha cinza, nem lodo, se faz

uma de duas coisas; porque ou se lança ao

pé de cada palmeira medida e meia de sal,

que também faz muito proveito com a sua vir-

tude salsuginosa, e com ella suppre o salgado

de lodo e de cinza; mas deve-se lançar ao

tempo de chuva, assim por ser quente, como
para que logo se desfaça : ou se lhes lança fo-

lhagem do matto, da maneira que agora direi.

Tanto que começar a chover bem no tempo
do inverno, abram-se bem as alengas das

palmeiras, e se encham de folhas de Combiyó,

de Dinóm, Ecuxi, e outras varias, que ha

no matto, e depois de estarem as alengas bem
cheias, se cubram de matte suficiente, por-

que com este mate e com a chuva apodrecem,
de sorte que se reduzem a cinza, e a expe-

riência tem mostrado qne esta cinza é mais

profícua ás palmeiras, do que outra qualquer.

E d'este remédio se pode usar em logar de
cinza e lodo, n'aquellns partes em que os pal-

mares ficarem junto dos oiteiros. D esta sorte

se fazem de uma vez dous serviços; porque
se abrem as alengas para em si receberem a

agua, e se encinzam as palmeiras.

CAPITULO VII.

•Se f ou não é conveniente gue *ot polmnret hnjn

arvoredo» r qunet ette» devem ter.

Sem duvida que quanto os palmares mais
desabafados estiverem, e mais livres de quem
lhes empeça o vento, tanto melhor serão, re-

gularmente fadando; porque as larga expe-
riência mostra que a falta de vento nos pal-

mares lhes é muito prejudicial. E d'aqui vem
que os palmares muito fechados e bastos, em
que as palmeiras estão muito juntas, ou dão
pouco fructo, ou totalmente nenhum ; mo-
tivo por que é preciso desbastar as palmeiras
como já fica dito. Porém não se pôde negar
que ha muitos palmares em que por necessi-

dade se devem plantar arvoredos pelo meio das
palmeiras, para que lhes façam algoma som-
bra aos pés, mas não tão bastos, que totalmente

lhes empeça tomar vento. Taes são os palma-
res de mondolly, e outros de chãos quentes
c séceos, em que o sol com o seu calor faz

maior impressão; porque estes necessitam de
arvores, com cuja sombra se defendam do
darono, que o calor lhes fará, se a não tiverem.

As principaes arvores que servem, não só

para o dito effeito, mas também com o seu
fructo acerescentam o rendimento, são man-
gueiras e jaqueiras. As mangueiras devem ser

enxertadas, assim porque não sobem tanto,

como porque o seu fructo c melhor c maia lu-

croso. E esta enxertia se deve fazer de boas

castas, não só no tempo de Mogó, como alguns

erradamente cuidam, mas tanto que começa
o inverno; porque assim terão humidade em
todo o tempo para pegarem bem os garfos;

seja, porém, em occasião de lua cheia, porque

então está lodo o sueco das arvores espalhado

pelos troncos, e pegam os garfos com mais
segurança. E quanto estes enxertos se fize-

rem mais no ponto de lua cheia, tanto mais
se assegurarão.

Se, porém, esta enxertia se não puder fazer

por alguma causa na conjuneção da loa cheia,

laça-se ao menos de quarto crescente até á

dita conjuneção, quando ainda o sueco das

arvores se vae espalhando pelos seus troncos;

porque fazendo-se depois da lua cheia, como
n este tempo o sueco se vae recolhendo para

as raízes, faltando este para Os garfos, cor-

rem grande risco de não pegarem. E para

este effeito se busque enxertador perito, que
corte bem os garfos, que se bão de metter en-

tre a pelle ou casca do tronco e o mesmo
tronco, que os aperte bem, que com mate de

cariá 1 tape bem todas as rachas e aberturas,

para que lhes não entre agua, e que final-

mente cubra bem as cabeças dos troncos en-

xertados para que a agua não cáia n'ellas, e

de algum modo não penetre dentro da casca

e damne os enxertos.

As jaqueiras devem ser de boas castas, e

d estas dizem alguns que melhores são as bó-

ricas do que as giriçaes. 2 Outros seguem a

opinião contraria, mas o certo é que ha jacas

baricas que excedem as giriçaes, e ha giriçaes

que excedem muito as baricas. Porém, ou nos

palmares se semeiem jacas baricas, ou giri-

çaes, o certo é que muitas vezes degeneram;
porque de giriçaes ficam baricas, ou de ba-

ricas ficam giriçaes. No modo comraum de

semear ou plantar esta casta de arvores ba

muitos modos, e também muitos erros. Uns
fazem buracos no chão bastantemente fundos

e suficientemente largos, os quaes enchem
com pó de bosta sècca e de olas séceas, das

que serviram nas casas, misturado com bom
mate, c dentro semeiam o caroço quasi á flor

da terra, o qual arrebentando, como acha a

cova fofa, começa logo a lançar raizes pro-

fundas e a crescer grandemente, e em breves

annos se faz arvore e dá fructo, principal-

mente se nos primeiros tres annos lhe con-

tinuam com boa regadura.

1 Veja sc a nota da *.* col. da pag. 88.
2 A»jacat baricas tem os bagos mais seccos e durius-

culo*, e lalves mai* saboroso* do que 'os da giriçúl. O
imanas harieo tem os olhos da casca ou epiderme exte-

rior mais srande» * arredondado», c na dnrtira c frafrrao-

riii r siiperii>r ao giriral.
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Outros enterram no chão uma jaca inteira,

que tenha ainda o seu pé, o qual amarram
por uma corda na ponta de um bambu, que
de outra parte enterram no chão, ficando o

bambu arqueado violentamente, e assim se

conserva até que apodrecendo a jaca cora a

força de bambu sée para cima o seu tutano

interior, ficando só os bagos da jaca dentro

da casca, os quaes a seu tempo nascem todos

juntos, e tanto que estão um pouco crescidos,

os amarram ou enleiam fortemente uns com
os outros, c por virtude d'este aperto se vão

unindo com o tempo entre si, de sorte que
se vem a fazer um só tronco, que dentro de

breves annos dá fructo era abundância. Eu
não vi este modo de crcar jaqueiras, mas
ouvi dizer que se praticava em algumas par-

tes, e os sujeitos me aflirraaram, que o ti-

nham visto; porém os troncos das jacas crea-

das por este modo de nenhuma sorte servem

para madeira, como os que se criam pelo pri-

meiro e mais modos, que logo direi.

Outros costumam semear em abril ou maio
muitos caroços de jacas em algum chão, aonde
todos nascem e se vão creando até a eslrella

de Mogó, e então os arrancam um por um,
e os transplantam a onde lhes parece. E este

é o modo commum, com que os naturaes fa-

zem estes plantamentos, mas regularmente

com mau successo. Porque as jaqueirinhas são

arvores tão melindrosas que não consentem
que se lhes loque nas raizes, sob pena de mor-
rerem todas ou de escaparem raríssimas, e

essas muitas fracas, como eu muitas vezes

experimentei, quando imitei os naturaes. Po-

rém depois que me occorreu outro modo, todas

se me lograram com bom successo, e em breves

annos se fizeram arvores. O modo de que
agora uso é o seguinte:

Tanto que tenbo noticia que ha jacas boas,

por qualquer via as procuro, ainda que cada

uma me custe dobrado, ou maior preço. Maudo
fazer cestinhos de bambu de altura de dous
palmos c meio, e tres ou quatro de circum-

ferencia. Mando-os encher de bom mate, c

em cada um metto tres castanhas ou semen-
tes de jaca, e as mando regar ao principio

todos os dias, e depois um dia por outro até

chegar o principio do inverno: então enterro

totalmente cada um dos cestinhos em logar

competente, faço-lhes sua cérca, que defenda

as jaqueirinhas do gado, e apodrecendo logo

os cestinhos com a chuva, lançam as jaquei-

rinhas livremente as raizes pela terra sem
ollensa ou sentimento algum.

E como regularmente semeio estes caroços

ou castanhas em janeiro ou fevereiro, desde

então até junho crescem nos cestinhos c ficam

de altura de mão c meia, ou duas mãos, e

plantadas depois no chão, dentro de um anno

se fazem mais altas que um homem de boa

estatura, principalmente se as regam bem, e

se ha cuidado de lhes cortar os raminhos que
rebentam pelos lados da hastea, deixando-lhes

somente as guias. A causa por que semeio em
cada cestinho tres castanhas, é porque muitas

vezes não nascem todas, e se nascem algu-

mas ficam fraquinhas, porém depois de nas-

cerem todas as jaqueirinhas, deixando somente

a mais forte, corto ou arranco as mais, para

que se logre melhor; e d'esta sorte tenho creado

grande numero de jaqueirinhas ; e outros fize-

ram o mesmo á minha imitação.

Se agora rae perguntarem, quald'estas duas

espécies de arvores é mais util e menos no-

civa nos palmares; respondo que ambas são

úteis pelo seu fructo e rendimento, mas a ja-

queira mais util pela sua madeira, que é ex-

cellente e a melhor na índia, depois da de

teca. E sendo a mangueira nociva ás palmei-

ras com a sua sombra, de que muito fogem,

com a sombra e visinhança da jaqueira se dão

bem, sem que uma se afiaste de outra, como
se deixa ver de todos os que observam estes

diversos effeitos.

Devem, porém , estas arvores plantar-se pelos

lados dos palmares, e se por dentro d'elles

for necessário plantar algumas, o seja no meio

dos valladinhos, ou bem nos ângulos dos can-

teiros, para que não empeçam as lavouras. Das

mais arvores não se consintam no meio dos

palmares, principalmente as arvores de teca.

nem tamarinheiros, porque são mui nocivas

com a sua sombra. E supposto que os tama-

rinheiros são rendosos com o seu fructo, c as

tecas com a sua madeira, mais é o lucro que

impedem e o damno que causam, do que o

proveito, que só dão depois de quarenta ou

cincoenla annos. Para este género de arvores

são próprios os oiteiros, aonde livremente e

sem medo se podem semear.

CAPITULO VIII.

Dt 9uira§ rawM« eaneernentrt ao limrfiria

e grangtamentoM do» palmares.

Muitas outras cousas são precisamente ne-

cessárias, para os palmares serem bem trata-

dos e darem fructo. Uma é que sempre andem
limpos de arbustos agrestes, porque estes, além

de tirarem a força da terra, impedem faze-

rem-se as lavouras bem. A segunda é que to-

dos os annos, do meiado de julho por diante,

se reformem os valladinhos dos canteiros, para

se conservar n'elles a agua necessária para

bem dos palmares.

Disse do meiado dc julho por diante, por-
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que se antes se reformarem, sendo os palmares

de terra de areia, a muita força de chuva os

quebrará logo, e será a despeza escusada. E
se o palmar estiver plantado em terra de oi-

teiro, como esta não é tão bibula, os cantei-

ros ficarão muito cheios de agua, a qual ficando

represada é nociva ás palmeiras por duas ra-

soes; porque lhes faz apodrecer as raízes, sem
asquaes não darão fructo, e porque amollecendo

a terra com muita agua, as grandes ventanias

que então ha, juntas com o peso dos cachos e

das olas, darão com as palmeiras em baixo

com grande perda dos palmareiros. Refor-

mando-se, porém, os ditos valladinhos do

meiado de julho por diante, como já nem as

chuvas são tantas, nem os ventos tão rijos,

não ha os sobreditos perigos, e as palmeiras

ficarão com a frescura de agua necessária para

a sua conservação.

A terceira cousa muito precisa aos palma-
res, são as lavouras repetidas, e quantas mais

forem, tanto mais proGcuas lhes serão. Mas
devem ser feitas de sorte que o chão fique

bem cortado, para que as palmeiras possam
estender livremente as suas raízes e a agua
calar bem a terra, porque o mais é arranhar

e não lavrar. Estas lavouras em terra de areial

se podem começar em qualquer tempo, mas
o costume é começa-las no tempo de chuva
dc Mogó, que regularmente começa pelos dias

9, 10, ou 11 de Agosto, e assim se vão con-

tinuando as seis lavouras costumadas até Ou-
tubro, mettendo de permeio entre uma e outra

quinze dias.

Isto se deve entender em palmares de areial

que se pôde lavrar em todo o tempo; porém
nos palmares de oiteiro devem as lavouras

começar mais cedo, pelo perigo de faltarem

depois as chuvas, sem as quaes se não po-

dem lavrar similhantes chãos. Depois de cada
doas lavouras se deve dar uma taboa, que
não só serve para matar a paiba, mas tam-
bém para endireitar os chãos, cousa muito

precisa nos palmares, e em que bem pouco
ou nada cuidam.

Acabado o inverno ainda se costumam fa-

zer mais duas cousas nos palmares. A pri-

meira é a que chamam dobrar as alengas, c

consiste em tornar a encher as que estavam

abertas por respeito da chuva, cinza ou lodo.

Porém este serviço, regularmente fallando, se

faz com pouco ou nenhum proveito; porque
só se lança algum pouco de mate nas ditas

alengas do que está mais visiono a ellas. Eu,
porém, mando puxar do que está pelo meio
dos canteiros, e não está tão cansado, e com
elle mando encher as alengas, dc sorte que
este novo mate sobrepuja quatro ou cinco

dedos sobre o plano do palmar, e d 'esta sorte

ficam as palmeiras cada anno como entulha-

das e capazes de resistir aos calores do sol.

A segunda cousa é renovar outra vez os

valladinhos dos canteiros, mas é despeza to-

talmente escusada por duas rasões. A primeira

é porque os valladinhos só se fazem e se re-

novam para sustentar a agua nos canteiros;

e como já n'aquelle tempo não ha agua que
conservar, bem se deixa vèr ser desnecessá-

ria esta despeza e benefício. A segunda é

porque os taes valladinhos não se conservam

em ser até o inverno seguinte, mas no tempo

do verão os quebram os gados c a gente que

passa pelos palmares; so será conveniente

raspar a enxada toda a palha, que pelos val-

ladinhos houver, para que os gados a não

venham comer, e por esta occasião os des-

truam totalmente, e comam as palraeirinbas,

pequenas mangueirinbas, jaqueirinhas, e en-

xertos, que nos palmares houver.

CAP1TOLO IX.

Knsina-tr como se Mo de plantar e conservar nos chios

ée monddoly, nâi só as palmeirinhas pequenas,

mo$ lutnbem txt grondet»

É a doença de monddoly tão perniciosa aos

palmares, que não só não deixa lograr as pal-

meirinhas pequenas, que nos chãos infectos

com esta peste se plantam, mas também mata

as palmeiras grandes. Por esta causa grande

parte dos palmares de areias da Provi neia de

Salsete estão totalmente perdidos e desertos,

e os senhores d ellcs se não atrevem a fazer

nos taes chãos novos plantamentos, porque

até agora ninguém descobriu efficaz remédio

com que se cure tão grande e pernicioso mal.

Eu, porém, que costumo reparar em tudo o

que vejo nas fazendas, observei muitas vezes

que em alguns palmares, que estavam ao meu
cuidado, havia em muitos logares duas pal-

meiras juntas, e ambas muito viçosas, sendo

o chão de monddoly. Perguntei aos mocadòes

que já eram antigos, como e por que rasão ti-

nham plantado aquellas palmeiras juntas,

—

quando ainda outra maior distancia era pre-

cisa ás palmeiras.—Responderam-me, que a

causa fôra porque estando algumas palmeiri-

nhas qunsi mortas, e sem esperança de esca-

parem, lhes plantaram outras ao pé; e não só

lograram as segundas, roas também as pri-

meiras reviveram, e estavam tão formosas,

como eu via, sem que se podesse distinguir

quaes fossem as primeiras, e quaes as se-

gundas.

Á vista desta resposta comecei a entrar em
discurso, e quasi adivinhando a causa d este

segredo, ordenei a cinco mocadões, que me
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eram subordinados, que cada um no seu dis-

tricto plantasse logo cinco palmeirinhas junto

das outras cinco, que cm chãos de monddoly

estivessem quasi mortas. Assim se fez, e a

seu tempo achei que não só escaparam todas

as rinte e cinco, que de novo se plantaram

nas mesmas covas das moribundas, mas tam-
bem estas reverdeceram e ficaram tão formo-

sas, que só pelos signaes, que mandei pôr,

se podia conhecer quaes eram as primeiras e

quaes eram as segundas; e me confirmei no
meu pensamento.

£ se alguém me perguntar agora qual seja

a causa d'isto, respondo, que a verdadeira e

genuína só Deos a sabe; mas o que eu posso

conjecturar é uma de duas cousas. A pri-

meira é que como a doença de monddoly c

muito forte, e as palmeiriuhas de novo plan-

tadas são tenras plantas, em quanto a pri-

meira eslava só, a doença se empregava toda

n'ella e a matava; porém depois de se plan-

tar a segunda, dividia-se o mal por ambas, e

já então uma e outra palmeirinba, não só o

podiam tolerar, mas prevalecer contra elle.

A segunda é que assim como nas mais
cousas ha suas sympathias e antipathias, as-

sim também as haverá n 'es las pequenas plan-

tas. E para que a primeira ficasse (digamo-lo

assim) como senhora do logar, que a segunda
lhe queria tomar, se esforçaria de sorte que
não ficasse vencida da segunda ; e esta pela

mesma causa não quereria ceder á primeira.

Seja, porém, o que for, o certo é que isto as-

sim me succedeu e assim o experimentei.

Donde se infere já qual haja de ser o remé-
dio para não morrerem as palmeirinhas, que
se plantarem n estes chãos. Só me faltou obser-

var se o mesmo succedia plantando logo jun-
tamente duas palmeirinhas na mesma cova.

Mas o que eu por inadvertência deixei de
fazer podem agora os palmareiros experimen-
tar, e se lhes succeder o mesmo tèeiu o remé-
dio na sua mão.

Bem sei que me poderão dizer que vin-

gando duas palmeirinhas na mesma cova uma
tomará o vento e a substancia da outra; mas
Dio ha que ter este receio, porque cu vi em
vários logares que de um só coco nasceram
três pes de palmeiras realmente distiuctas que
ao compasso que iam crescendo, se iam afas-

tando umas das outras, e todas davam fructo

sem nenhum dos perigos temidos. E por que
o não farão assim duas palmeiras nascidas

de dous cocos diversos enterrados na mesma
cova?

Outra cousa observei mais n'este particular,

e foi que passando por palmares infecciona-

dos d'este mal, reparei que o seu mate pela

parte superior estava muito tino por modo de

farinha, e parecia podre, e mandando cavar

o interior do chão, achei que o mate era muito

diverso, porque era mais encorporado e de

differente côr, e assentei comigo que a prin-

cipal força d'esta doença estava na superfície

da terra, e por isso morriam as palmeirinhas

que se costumam plantar não muito pro-

fundas. 1

Pelo que em dois palmares ou chãos, em
que ellas tinham estado, mandei que se ca-

vasse o mate na altura de uma mão ou mão
e meia, este se tirasse a cestos e com elle se

fizessem vallados á roda dos ditos chãos, que
estavam totalmente abertos e expostos aos

gados; e nos planos que ficaram mandei ar-

mar os canteiros e plantar palmeirinhas, que
em um foram mil e seiscentas, pouco mais ou
menos, e em outro perto de setecentas, e todas

com universal admiração saíram excellentes e

se conservaram em quanto corri com aquellas

fazendas, posto que depois morreram algumas

com a entrada do inimigo Maratá,
1 e pelo

pouco, ou nenhum cuidado, que d elias houve.

Quem quizer tomar esta lição cuide em saber

o que experimentaram outros que d este ou
pouco diflerente modo fizeram alguns pian la-

mentos, os quaes eu vi, e se conservaram lendo

d'elles bom cuidado.

Resta agora ensinar meio para não morre-

rem as palmeirinhas grandes plantadas n'esta

casta de chãos; e também o apontarei tirado

das observações, que fiz. Nos palmares com
que corri, e nos outros por onde passei, re-

parei que as palmeiras grandes descansadas

em arvores de gralha, 1 que se tinham creado

das forquilhas ou estacas, que antes lhes ar-

rimaram para não caírem, estando enleiadas

com as raízes das ditas arvores, todas eram

antigas e davam muito fructo, como costumam

as palmeiras plantadas n'estes chãos, signa!

de que são muilo fortes: e discursando sobre as

causas d'isto assentei, comigo, que morrerem

as palmeiras que não estavam enlaçadas com
as raízes das ditas arvores, e viverem tanto

as que com ellas se abraçavam, provinha de

um de dois princípios, porque a arvore de

1 Este vicio da terra «era efeito da alteração, e falta

do humttf vegetal? Uma aoalyse geológica Uivei no»

descortinasse ente segredo, e fiíeise acertar com o remediu.

2 Parece que falia da invado acontecida ao governo

de Pedro Mascarenhas no anno de J739, em que o Boun-

tulú entrou em Bardei, e o Mabarali em falsete.

3 Chama-se vulgarmente arvore de grálhs (porque

eslas ave» tio gulosas dac auai pequena» fruclas) i que

no pais tem o nome de Oddo, c os europeu! nas mu
descripcôes denominam arvore Banianr, ou Figueira dm
Pagode», porque pela muita lombra que fu se costuma

p'antar ao pé dos Pagodes (e também das Igrejas Coris-

ta*), onde d&o frescura e abrigo ao concurso do povo, e

debaixo das quaes se armam as feiras por orcatifto das

festividades religiosas.
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gralha, ou atlrahia a si a doença das palmei-

ras, ou lhes coromunicava alguma qualidade,

que lh'a matava: e ainda agora sou d'este

parecer, e o serei em quanto me não constar

o contrario.

Pelo que, tanto que as palmeiras d'estes

chãos tiverem 'pé suficiente, lhes arrimem logo

estacas de arvores de gralhas, e como estas

crescem depressa, depressa se abraçarão as

suas raizes com as palmeiras; poderá ser que

por este meio escapem, e se conservem, o

que a experiência mostrará. Bem sei que me
hão de dizer que d'esta sorte os palmares se

não poderão lavrar. Mas pouco importa que

se não lavrem, com tanto que se conservem

e dêem bom fructo, que é o que os palma-

reiros pretendem. Em logar de lavouras man-
de-se-lhes cavar os pés, e talvez que seja com
maior proveito, e certamente será com menos
despeza. 1

Isto assim é o que entendo n 'eslas maté-

rias, e já o teria posto por papel, como mui-

tos naluraes ha muitos aonos me tinham

pedido, mas nunca tive tempo para poder

fazer muito bem ao publico, e como muito

desejava. Agora, porém, que por justas cau-

sas m'o pede quem m'o podia absolutamente

mandar, satisfaço a obediência e a caridade.

Queira Deus que estas regras aproveitem, e

certamente aproveitarão se houver quem use

d'ellas, não se afastando nm ponto do que

n'ellas digo; porque me não guiei n 'estas

matérias por costumes, como fazem os natu-

raes, mas sigo os dictames da rasão funda-

dos em observações, e experiência. Deus, que
é autbor de todo o bem, disponha que tudo

succeda prosperamente para a sua maior glo-

ria, e bem universal de todos.

1 Pratica-»* lambem com grande proveito outro remé-

dio, que parece d'entre os conhecido* o melhor, e con-

state em se abrirem de espaço a espaço umas valias es-

treitas, chamadas sangriat, que dêem > asilo ás aguas de
chuvas, as quaea parece levam conisigo este mal de
monddoiy.

Ha outra moléstia, que a palmeira padece, e de que
nlo fal!a esta arte, e se chama Morem. Consiste em dis-

til lar a palmeira na sua copa junto aos pés dos cachos

uma* lapritnas, ou pingos de agua, com que a atvore se

vaeaeccaado c morre. Algumas vera este humor maligno

faz deposito em um só logar, e cnt&o ordinariamente vae-se

scccamlo e»ta parte, que é preciso loco amputar para n&o
lavrar o mal, e salva-se a palmeira, ainda que enfra-

quecida. Se o mal oâu Tas deposito conhecido, é prenso
em certa altura do chio, de ordinário pouco acima de
uma braça, furar o tronco de parte a parte, de modo que
pos^a dar passagem á mio com o punho fechado; por

este furo ae vae escorrendo o tal bumor, e deixa de ata-

car a copa.

(Toda» a» nota» que acompanham etta^ Arte Palma-
rira= sáa tirada» da copia offereeida « Jnocineêo Ma-
rítima r Colonial)

O Rrd.

Não parecera estranho que no fim de uni

tratado da cultura de uma espécie de pal-

meira, acerescentemos a seguinte noticia, ti-

rada do Journal général de VInstruction pu-

blique, sobre as utilidades da palmeira aná

da Africa, que entendemos ser a nossa pal-

meira das vassourai de Brotero (Chanuerop*

humilis) ou Palma do Algarve. Sabemos, r

todos sabem, que no Algarve se emprega bas-

tante trabalho em obras de palma, desde as

mais grosseiras até ás de uma grande belleza

e perfeição. Todavia podemos ainda dar no-

vas applicaçôes á palma; e o que ainda mais

temos era vista, é, cora esta noticia, e com
este exemplo, fazer sentir quantos recursos

estarão ainda por descobrir nas nossas Pro-

víncias Africanas; sendo muito para attender

de quanta utilidade se tornou, quasi de re-

pente, para os Colonos de Argel uma planta,

que pouco tempo antes era considerada como
uma praga d aquella região.

O Jled.

«A palmeira anã foi por muito tempo o

maior objecto de afflicção para os agriculto-

res da Argélia. Era reputada a tal ponto inú-

til, que se tinham dado prémios para a sua

extirpação, muito difficultosa pelas raizes pro-

fundas e resistentes da planta. Entretanto

algumas tribus Árabes se serviam do fio que

se tira da haste d'esta palmeira, para fabri-

carem, com mistura de pello de camello, a

fazenda para a cobertura das suas tendas;

outras faziam cestinhos das folhas; e geral-

mente todas se serviam de cordas grosseiras

feitas com a planta inteira torcida.»

«Estas praticas inspiraram o pensamento

de empregar a palmeira anã na fabricação de

papel; e esta tentativa teve o melhor resul-

tado. Podcm-se colher na Argélia milhões de

quintaes, e o preço do quintal de folhas ver-

des não passa de dois francos (320 a 360
réis). Ora, como o trapo em França é cada

vez mais caro, e custa de 20 a 50 francos o

quintal (3$200 a 0$000 réis), sem fallar dos

20 a 30 por cento, que tem de perda, não

pôde duvidar-se de que com os progressos

actuaes da industria, se possam obter impor-

tantes resultados do emprego desta planta.

a Já agora se pode tirar da palma um Go

similhante á clioa, e que é ao mesmo tempo

consistente e muito elástico: usa-se em tape-

tes ou esteiras em grande escala, e então lhe

chamam clina vegetal ou clina de Africa.

Também com este fio se fazem cordas melho-

res que as de esparto, e que se usam em to-

dos os portos de França; o que é muito van-

tajoso a este paiz, que deixa de pagar um
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tributo á Hespanba na compra das cordas de nicos, de que aqui uão trataremos. É muito

esparto, substituídas pelas de palma. difficil obter as suas flores c fructo. O lenho

«Mas ainda aqui não está tudo; porque não tem valor. O fructo dá um oleo, de que
ultimamente se descobriu, que tirando-lhe o os naturaes do Archipelago Indico se servem
glúten que os une, os fios da palmeira anã para temperar o comer. Abunda na Ilha de
são susceptíveis da maior divisão; e que,

apesar do seu pouco comprimento (25 a 40

centímetros), são quasi tão (inos como os do

Jinlio, e podem ser com utilidade empregados
em tecidos.

«Aqui lemos pois quatro industrias consi-

deráveis (papel, tapetes ou esteiras, cordas

e tecidos), alimentadas por esta planta, dan-
u»s reputada um dos flagelos da Argélia, e

que hoje se tornou para os Colonos um ma-
nancial de produclos de consumo curto e van-

tajoso, o

DA «UTTA-PBBCHA.

Eilnelo 4a« llçSr» 4e Mr.PayPB «• C*n«erYal*rt«

Esta gomma, a que no paiz da sua pro-

ducçáo chamam gulta-taban, extrahe-se de

uma arvore da família das Saponartas, de que
fazem parte os géneros Achias e Jtassia, mas
indevidamente, como sentem alguns auctores.

A arvore de que faliámos, originaria da
índia, tem de 80 a 25 metros de altura, e GO
centímetros a 1 metro de diâmetro. Na sua

Hevaçáo e aspecto assimilha-se muito ao Du-
rioribethinus, mas differe nos caracteres bota-

Singapura, nos bosques do Djohore, na ex-

tremidade da Península de Malaca, na Costa

SE. de Borneo, em Keli, e em Senaroc, onde

lhe chamam niato.

O primeiro modo de extracção era tão sim-

ples, como estragador; corlava-se a arvore,

e se lhe tiravam apenas 10 a 15 kilogrammas

de gomma. Este processo prejudicial foi feliz-

mente substituído pelo das incisões. Mas esta

preciosa producção continuava a ser de muito

limitado uso, quando os Senhores de Monlgo-

mery e Joseph de Almeida o mandaram a

Sociedade Keal das Sciencias de Londres, que
deu uma medalha de oiro ao primeiro.

Até 1844 o commercio europeu ignorava

as utilidades da gutta-percha, que só servia

para se fazerem cabos de uma espécie de ma-
chado a que chamam parang. Mas quatro an-

nos e meio depois já Singapura linha remei-

tido 1.303:656 kilogrammas, no valor de quasi

dois milhões de francos (mais de trezentos

contos de réis).

Desde esta epocha a procura inultiplicou-se;

e as auctoridades locaes especularam nesta
nova riqueza, que foi monopolisada pelos so-

beranos.

Hoje em prega-se em muitos objectos, tanto

em Inglaterra como cm França.

COLONISAÇAO.
WifcVt-: \OTK IA IX» ESTABELECIMENTO FBANl.KZ

NO RIO OABAO E DO SEU C02BMEBC10.

« O commercio francez, que ha um certo nu-

mero de annos parecia ir acabando, começa
a prosperar. As importações e exportações do
primeiro trimestre de 1853 chegam juntas a

118:420 francos, em quanto as do quarto

trimestre de 1852 apenas chegavam a 1 4:500

irancos. Os Capitães dos navios acabaram
,

linalmentc de conhecer toda a importância

das transacções que se podem fazer no Gabão

;

f pelas conversações que tenho tido com mui-
tos d elles, lenho rasão para esperar que as

nossas relações commerciaes continuarão a

crescer; mas para isto é de desejar que os

Francezes imitem os Inglezes, que tão bons

resultados tèem conseguido na Costa occiden-

Ul da Africa. Não se devem contentar, como
até agora tem feito, de tratarem só com os

habitantes das margens do Gabão, que nem
sempre são de boa fé, e gastam infinito tempo
fiu irem aos rios interiores buscar a madeira

necessária para a carregação de um navio, o

que obriga os Capitães que tèem feito adian-

tamentos a demorarem-se quatro e cinco me-
zes á espera dos produclos que os Gabanezes

lhe devem trazer, depois d'esles terem tratado

com a gente do interior. É tempo de dispen-

sarmos o intermédio dos habitantes da beira

do rio, que propriamente só são corretores:

cumpre, como fazem os Inglezes, que vamos

tratar directamente com os naturaes; que é

o que elles mais desejam.

«Era um terreno tão rico como é o do

Gabão, é impossível que se não façam magni-

ficas transacções: mas para obter bom resul-

tado, torno a repeti-lo, é necessário que os

Francezes sigam o modo de commerciar dos

Inglezes.

«Um Capitão mandado por uma casa do

Havre trouxe uma pequena goleia, que elle

manda aos rios para tratar directamente com
os naturaes, em quanto corre a costa com o

seu navio para trocar os géneros francezes
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pelos produelos do paiz. Este Capitão, que

navega ha muito tempo para a Costa d'Africa,

conheceu quanto se podia lucrar; e se, como eu

quero crer, elle obtém bons resultados, persua-

do-me que outros seguirão o seu exemplo.

«As nossas relações com os Chefes indíge-

nas são cxcellentes: quasi lodos lêem já vindo

ver o Commandanle da Feitoria, e lhe icem

affirmado serem inteiramente affeiçoados aos

Francczes. Vivem em paz nos seus territórios,

mas não tôem influencia alguma nos seus

súbditos. Notei com sentimento que não rei-

nava boa intelligencia entre os habitantes de

Glass e os de Denis. A tenção do Comman-
dante é reunir alguma vez os principaes che-

fes, para lhes fazer entender, que só com per-

feita harmonia é que poderão contribuir para

a prosperidade do seu paiz.

«A povoação de Libreville cresce todos os

dias: muitas habitações, que iam caindo em
ruínas, tem sido substituídas por casas novas

de palha, mas mais espaçosas, c especial-

mente construídas com mais gosto. Os habi-

tantes d'esta pequena Colónia quasi todos são

casados, e vivem em boa intelligencia. Assis-

tem regularmente com seus filhos aos officios

do Domingo, e ás explicações que costuma

fazer um Missionário. Começam a conhecer o

espirito de família, e a trabalhar para bem
de seus filhos. Todos se empregam resoluta-

mente na agricultura, e já muitas fazendas

se estendem a mais de um kilometro para o

interior: tenho-as visitado, e lenho visto com
prazer magnificas plantações de pistacias:

tem lambem plantado muito inhame, man-
dioca, e grande quantidade de bananeiras.

Ultimamente pediram arroz para semear, e

promptameule lhes foi fornecido.

«Os nossos missionários, c as religiosas,

não contribuem pouco para a prosperidade

de Libreville, com o seu zélo e dedicação.

« A cérca da Feitoria é mil vezes bem tra-

tada; Mr. Aubry tem n'clla singularissimo

cuidado; todo o seu desejo c que seja uma
fazenda de modelo. Além das hortaliças, que

já são abundantes, tem um muito bonito vi-

veiro de cafeteiros, cacoeiros, mangueiras,

larangeiras, e outras muitas arvores frucli-

feras, com que hão de ser ornadas as ruas

e praças de Libreville.»

(Recue Coloniale.)

ESTADO DAS SCIE.XCIAS XO JAPÃO.

Em uma das ultimas sessões da Sociedade das

Scicucias naturaes de Bonn, M. de Siebold, au-

thor da grande obra sobre o Japão, geralmente

conhecida, leu uma memoria Sohre o estado das
srienriax no Japão.

Começa mostrando como as Sciencias e as Ar-

tes passaram do Continente da Asia pela Corea

ao Japão á sombra da religião e da moral de Con-
fúcio. A data d*esta aurora litteraria deve ter

sido entre os annos il9 antes de Christo e 510
da era Christâ. Ao principio os Japões persua-

diam-sc ver alguma cousa de div no nas cou-

sas novas que se lhes apresentavam : assim uma
raiz disforme, uma pedra extraordinária, ele.,

lhes causavam espanto e respeito. Os nobres e

os ricos que cuidavam disveladamentc da sua

saúde, iam elles próprios procurar as hervas sa-

lutares importadas da China, e recoramenda-
das pelos médicos. Isto explica esta phrase que
se encontra nos annaes do Japão, ao anno 611

:

uJIoje o micado (soberano) fez com Ioda a Corte

uma cacada ás hervas. » A obra de Historia Na-
tural em língua Chineza Pcn-tsa, impressa por

1107, serviu de modelo aos sábios do império do

Japão.

A collecção de manuscriptos respectivos a his-

toria natural, trazida á Europa por Mr. de Sie-

bold, passa de cem, e comprenende alguns cen-

tos de volumes. Para dar aos membros da Socie-

dade uma idéa exacta do estado das Sciencias

no Japão, o author apresentou uma escolha de

livros, desenhos e manuscriptos, entrando um
mappa do Império do Japão, mostrando todas as

montanhas e volcões, devida ao artista Buutsjo,

que se empregou, em quanto viveu, em visitar e

desenhar as innumeraveis elevações de terreno,

de que aquelle paiz é cheio. Os sábios geólogos

que assistiam a sessão admiraram muito este

trabalho. N'esta occasião Mr. de Siebold lhes

contou, que os Japões tinham adoptado antiga-

mente o syslema aos seus visinhos que dividem
os objectos naturaes em pedras, hervas, arvores,

insectos, peixes, molluscos, aves e mamães. Os
antigos livros populares são concebidos segundo
o antigo methodo chinez.

Mas os naturalistas actuacs conhecera os svs-

temas dos sábios da Europa ; o de Linneu é muito

conhecido, e a edição d'estc celebre botânico por

lloulhyn se acha nas mãos de muitos Japões

instruídos. Modernamente até foi traduzida de-

baixo da direcção de Siebold a Flora Japonira

de Thunberg, e se imprimiu com gravuras em
madeira. Os seus discípulos fundaram comos mais

celebres naturalistas do império, emOwari, uma
sociedade, que já tem publicado tres volumes de

dissertações.

Entre os livros e desenhos de Botânica apre-

sentados á sociedade de Bonn, merecem especial

atlenção um dicrionario de Historia Natural, con-

tendo os nomes nas línguas Chineza c doJapão de

5:300 objectos ; uma descripção ornada de «ravu-

ras exactas, de todas as plantas uteis ; um calendá-

rio deflores; e algumas monographias de plantas

de ornamento. Foi lambem muito admirada uma
flora de uma das Ilhas Kourilas. feita pelo me-
dico imperial 1'asuragawa; e finalmente o autbor

abriu um grande mappa da mina de oiro de

Quinsan, em que se ve o modo de cavar o chão

para extrahir o metal.

(Journal gènêral de 1 ínstrutiion publique.

)
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A1\ES DO CONSELHO liLTRAMARIÍMO.

PAUTE NÂO OFFICIAL.

DESCRIPÇ\0

VIAGEM FEITA DE LOANDA COM DESTINO A» CABECEIRA»
0O EM BKÍIA. OC AONDE FOE MAMCOHVBNIE.IiTE PKtX)
ÍXTKHIOB. DO CONTINENTE. DE QCE AS TBIBUI EAO

M 24 DE ABRIL DE 1843.

E,sNCabbegado por S. Ex.\ o fallecido Go-
vernador, José Xavier Bressane Leite, de ex-
plorar os territórios dos Régulos por onde
transitasse, de examinar seus usos e costu-
mes. Religião, superstições, forma de seus
Governos, conhecimentos de agricultora, rios,

suas nascentes, navegáveis, ou innavegaveis,

mineraes, e lodos os mais objectos em geral,

por instrucçôes que me foram dadas em 18
de Março de 1843: objectos estes de serviço

nacional para bem e interesses da Nação.

EBBOTA EM MtHTMA BE LOAS»* AS CABECEIE*» DO BIO SE-
MA. QCE rOB BAMXULAÇAO COBMBBCIAL. B ibstbgcçocs
BAB4S PILO fc©VE»SO ENPBEBUDI EM I 8 DE BABÇO DE
1842. EOBBALUADA BO BOBO SE£DISTE.

1843—Abril 24—Léguas 3.

Partimos de Bango-aquitamba, Districto do
Golungo-alto, e acampámos em o sitio deno-
minado Camilugo, do mesmo Districto, terreno

montanhoso, cortado de riachos, e férteis

nascentes.—Sem mais novidade.

A. 25— Leg. 1.

Seguimos, e acampámos em o sitio deno-
minado Cão, do mesmo Districto, terreno sem
alteração.

A. 26— Leg. 2.

Seguimos, e acampámos em o sitio deno-
minado Quibinda, do mesmo Districto, terre-

no sem elevação.

A. 27—Leg. 2.

Seguimos, e acampámos em o sitio Camua-
xe, Districto de Ambaca, terreno o mesmo
acima

;
tempo chuvoso.

A. 28—Leg. 2*.

Seguimos, e acampámos em o sitio deno-
minado Patnba, do mesmo Districto, o mesmo
terreno, tempo chuvoso.

ANI». 00 C. ULT.— PARTE NÍO OFF. —SERIE I.

A. 29— Leg. lé.

Seguimos, e acampámos no porto Lucalla,

á margem d'este rio.— Sem mais novidade.

A. 30.

N este dia não prosegui por oceupar-me em
mandar passar a carregação para além do rio.

Maio 1.

N'este dia oceupei-me no mesmo qne no
dia antecedente.—Sem mais novidade.

M. 2—Leg. 3.

Seguimos, e acampámos em o sitio ÁUa,
Districto de Ambaca, terreno em partes mon-
tanhoso.

M. 3—Leg. 1.

Seguimos, e acampámos em o sitio deno-

minado Quizenga; o mesmo terreno, sem ele-

vação.

M. 4— Leg. 3 -;.

Seguimos, e acampámos em o sitio deno-

minado Caheto, o mesmo terreno, do mesmo
Districto.

M. 5— Leg. 3.

Seguimos, e acampámos em o sitio deno-

minado Meruxe, terreno plano, mato rasteiro

e fechado, terras do Districto de Ambaca,
pouco habitado.—Sem mais novidade.

M. 6—Leg. 3 \.

Seguimos, e acampámos em o sitio deno-

minado Quissequelle; o mesmo terreno, o mes-

mo mato.—Sem mais novidade.

Jtf. 7— Leg. 4 \.

Seguimos, e acampámos em o sitio deno-

minado Canguenhe, terreno plano, matos ras-

teiros, deserto a maior parte d'este caminho.

—Sem mais novidade.

M. 8—Leg. 8.

Seguimos, e acampámos em o sitio deno-

minado Lombe, fronteira das terras avassalla-

das; terreno plano com matos: n'este sitio

está um pequeno destacamento, commandado
por um cabo com quatro empacaceiros, e qua-

tro soldados da companhia movei ; elle é con-

servado nas fronteiras para prevenir qualquer

invasão por parle dos pretos limítrofes, que

muitas vezes vem guerrear os Sobas visinhos

;

mas não sei como tão diminuta força possa

— FEVEREIRO 1855. >5
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— 102—
manter em o devido respeito o gentio, oppondo-
se-lhe ; sendo certo que n'aquellas conjuntu-

ras vêem-se na collisão de desampararem o

seu posto, refugiando-se em Ambaca, para

não serem victimas da carni6cina d'essas hor-

das selvagens, que tudo assolam. O Lombe é

um rio caudaloso nas estações das chuvas; a

sua nascente é a leste, sua direcção ou curso

a oeste ; e tributa suas aguas ao grande Quan-

mais novidade.

M. 9—Leg. ò[.

Seguimos, e acampámos em o sitio deno-

minado Malange; seus matos rasteiros, ter-

reno montanhoso em partes.

Este Soba cbama-se Quibangana-; tributa

homenagem ao Districto de Ambaca, por ser

visinbo das fronteiras: o seu terreno é plano,

fértil de milho, feijão, e creações; terra pró-

pria para toda e qualquer agricultura. N'este

sitio ha um pequeno riacho, que em todo o

tempo nio impede o viajante. Offerece poucas

vantagens commerciaes; cera em pouca quan-

tidade, alguns escravos.

Este Soba habita dentro de uma grande

cerca de pau a pique, para se defender das

guerras, que fazem uns aos outros.

As armas que usam são as chamadas por-

toguezas, lanças e frechas; vivem do roubo,

vestem couros de feras, nio deixando de apre-

ciar um bocado de qualquer fazenda ;
possuin-

do boas fardas, chapéus armados; porém só

d elles usam, quando dão as suas audiências:

são de má índole, pois que, ainda que visi-

nhos, não guardam respeito aos portuguezes,

que transitam por seu território, e buscam

meios de os roubarem, se da parte do via-

jante encontram fraqueza. É o que coiligi

d 'este povo, e a sua religiio é idolatra.

M. 10—Leg. 7 ;.

Seguimos, e acampámos em o sitio deno-

minado Calulo; seu terreno é plano, mato ras-

teiro, cortado de riachos, poucos povos, es-

téril, gente pertencente ao dito Soba: nada

mais que mereça referir-se pude observar.

M. 11—Leg. i\.

Seguimos, e acampámos em o sitio deno-

minado Ponde; seu terreno plano, matos ras-

teiros, pantanoso na estação das chuvas, fér-

til de farinha de mandioca, milho, feijão, etc.

Este Soba é súbdito de um outro por nome
Marimba-Ángombe: nada mais observei; a

sua religião é idolatra.

M. lí—Leg. Z\.

Seguimos, c acampámos em o sitio Cuge;

seu terreno plano, pouco mato. Cuge é um
rio caudaloso: no tempo das chuvas, não se

pôde passar o vau, as mercadorias, quer as

do interior, quer as que vem da capital, pa-

iram passagem ao dono do porto: é fértil de

milho, feijão, creações; nenhumas vantagens

commerciaes se offerecem, que animem o nego-

ciante, A nascente d'este rio vem de léste;

sua corrente é regular, e faz pagar tributo

ao Quanza; são dilíerentes as Tribus, que

oceupam a margem d este rio, de má indole,

ladrões, supersticiosos, idolatras.—Nada mais

observei digno de menção.

M. 13— Leg. 41.

Seguimos, e acampámos em o sitio deno-

minado Casella-Menha ; seus matos fechados

e rasteiros, terreno plano, abundante em ce-

reaes, como milho, feijão, farinha, e creaçôes;

nenhumas vantagens commerciaes, costumes

e religião como os descriptos, etc.

M. 14— Leg. 6-
t

.

Seguimos, e acampámos em o sitio deno-

minado Cassunge, com matos altos e fechados,

terreno plano, pantanoso na estação das chu-

vas; produz milho, feijão, e farinha de man-
dioca, criações etc. Este Soba chama-se Cha-

cabeto, vive entre matos, é súbdito do poten-

tado Cunga-Palanca e Quindange; é de má
indole, facinoroso, tem confiscado fazendas

aos negociantes, que transitam para o inte-

rior, como para o Bihé, Songo, Quanza, Ca-

mese, etc. Não ha vantagens commerciaes,

que animem o negociante. Tem n'este sitio

nm rio perigoso para passagem de cavalgadu-

ras^ pantanoso ; todo este transito é deserto.

M. 15—Leg. 8{.

Seguimos, e acampámos em o sitio deno-

minado Luckexe ; seus matos rasteiros e fecha-

dos, terreno plano, deserto em todo este tran-

sito. Luchexe é um pequeno rio, que se passa

em ponte feita pelo viajante, que se dirige ao

interior; aqui habitam alguns povos.—Nada
mais a mencionar.

M. 16—Leg. 1\.

Seguimos, e acampámos em o sitio deno-

minado Mugire; seus matos altos e fechados,

terreno plano e em parles pantanoso; produz

milho, feijão e farinha de mandioca, etc. Este

Soba é súbdito do outro por nome Quindan-

ge, de que já fallei.

M. 17—Leg. 8.

Seguimos, e acampámos em a Banza do Re-

gulo Quindange, seus matos altos e fechados,

terreno plano, fértil de mantimentos e crea-

çôes, muito povoado; inclinados ao roubo uns

contra os outros, e com maia vontade contra

o caminhante se arremeçam, e desgraçado

este se o não repelle por meio da força. Offe-

rece em commercio cera, marfim e escravos.

Este é sobrinho do outro já referido Cunga-
Palanca, um dos maiores potentados do Son-

go; sua religião é idolatra.

M. 18—Leg. 8^.
Seguimos, e acampámos em a margem de
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rio Loando, seus matos rasteiros, terreno pla-

no; este rio é caudaloso no tempo das chu-

vas, chega a ter de fundo 10, 12 e 14 bra-

ças em partes, com uma corrente impetuosa,

mui piscoso em todo o tempo
; possuc caval-

ios-mariohos, jacarés em quantidade. A sua

nascente é a leste, e é tributário do Qnanza,
navegável em partes; alaga uma extensa cam-
pina própria para cana, arroz, feijão, ele. ; no
tempo de chuvas obslrue o caminho, impe-

dindo o transito ao viajante, que se dirige ao

Bihé, Soogo, e Ca mexe: tem cera, marfim e

escravos, etc.—Nada mais observei.

M. 19.

Neste dia oceupei-me em mandar passar a

carregação.

M. 20.

Neste dia oceupei-me no mesmo acima.

M. 21—Leg. 3i.

Seguimos, e acampámos em o sitio deno-
minado Mussulumba, deserto, seus matos al-

tos e fechados em parte, e n'outra§ rasteiro,

terreno plano, pantanoso em tempo de chu-
vas ; tem grande quantidade de clepbantes

;

n este deserto não pode o viajante proseguir

*em ter uma grande comitiva para intimidar

as feras, como o leão, que são tantos, que ata-

cam o viajante em seu acampamento ; bem como
os gentios, que na caça do elefante, encontran-
do os que transitam desapercebidos, atacam,

roubam e matam ; os que são prelos ficam es-

cravos, e aos que são brancos assassinam, se

podem ; neste fundo não se pode dormir pelo

horroroso bramido do leão, e mais feras. Muito
soffre o feirante, que se arrisca, e empreben-
de uma viagem pelo interior; a seus olhos se

ofterece o rancor de animaes ferozes, que só

se saciam em sangue, continuamente o aspe-

cto do gentio tanto òu mais obstinado na pi-

lhagem to seu motu contínuo) e na cruelda-

de, que pratica actos revoltantes, só próprios

de homens tão embrutecidos como as feras,

que povoam tão vasto continente; occasião

havendo em que se vê desamparado, pelo aban-
dono dos carregadores, largando as fazendas

do mato ; e summa constância a toda a pro-

va, uma energia rara não são predicados, que
possua o viajante ; ai d elle, que vendo-se cer-

cado de tantos obstáculos, perde a esperan-

ça, e com esta o alento, e definhando morre.

Deve ser de constituição vigorosa para suppor-

tar tantos e tão repetidos accidentes, e se por

infelicidade suecumbiu sob o peso d'esses ma-
les, a sua fazenda será a préa dos próprios

carregadores; porém a Divina Providencia

vela por estes infelizes

!

M. 22—Leg. 3.

Seguimos, e acampámos em o sitio deno-

minado Camaingua ; deserto, seus matos altos

e feebades, terreno em partes pantanoso : coa-

tumes como os descriptos, etc.—Sem mais

novidade.

M. 23.— Leg. 7.

Seguimos, e acampámos em o sitio deno-

minado Guri; seus matos altos e fechados,

terreno pantanoso na estação das chuvas, es-

téril : antes de cbegar a este sitio ha um pe-

queno rio de nome Nungonhe, caudal no tem-

po chuvoso a ponto de alagar uma grande

campina, que não dá passagem. N'este ponto

habita um regulo por nome Guri, dentro de

uma quimbaca de pau a pique, contendo den-

tro da mesma quinze a vinte fogos ; é súbdito

do grande regulo Colongo; seu commercio é

o da caça de elefantes.

M. 24—Leg. 4.

Seguimos, e acampámos em o sitio Colongo,

á margem do rio Quanza; seus matos rastei-

ros, terreno plano e infecundo.

Este regulo se chama Colongo, é de má ín-

dole; offerece para o commercio cera, mar-

fim e escravos, seus povos são salteadores, e

de varias nações: produz mandioca, feijão,

milho em pouca quantidade ;
empregam-se em

a caça, e colhem bastante cera, ele. São ido-

latras.

M. 25—Leg. 4;.

Seguimos, e acampámos em o sitio deno-

minado Quibuagana-Coquinai, seus matos ras-

teiros, terreno plano, cortado de riachos. Este

Soba era potentado, mas nas guerras dos seus

visinhos Andulo, Bailando, Camexe, ficou sem
povos; comtudo o pouco que Ibe resta, lavra

para si, e abastece qualquer caravana, que

por ali passe: para permutação ofTerecem ce-

ra, escravos; e são idolatras, ele.

M. 26— Leg. b\

Seguimos, e acampámos em o sitio Bingo-

Ânzamba, seus maios altos e fechados, terre-

no com suas elevações, subindo pela ceira do

rio Quanza : este Soba vive entre um valle

na margem do mesmo rio, é de má índole,

guerreiro, dado ao roubo, ora emprega a

força, ora a frívolos pretextos arma laços em
que vae cair o pobre do viajante, se não

tem forças para repellir tal aggressão, e se

apanhado é morto, e os carregadores amarra-

dos e escravisados. Este regulo não tem al-

liança com algum outro, apesar de que a

maior parte d'elles vivem em republicas; al-

guns ha, que as tem secretas para se coadju-

varem, quando tenham guerras, com armas,

pólvora, etc. mas não com forças pessoaes;

adoram os ídolos, tem cera, marfim pouco.

—Nada mais a referir.

M. 27—Leg. 6.

Seguimos, subindo pela margem do rio

Quanza, c acampámos em o sitio denomina-
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do Capelle, á margem do mesmo; seus matos

altos e fechados, terreno com soas elevações,

abundante de milbo, feijão, e farinha de

mandioca, gallinbas, e porcos, cera em gran-

de abundância; marfim pouco, mas bom; es-

cravos. Este Soba é sobrinho do grande po-

tentado Camexe, é de boa indole, pacifico, e

aguarda e respeita as ordens de Sua Mages-
tade A Rainha, ao contrario que seus povos

são perversos, ladrões, facinorosos; mas o go-

verno do actual os tem contido, fazendo-os

seguir melhor vereda, conseguindo por este

meio que os negociantes passem incólumes

por seu território. Muito cooperou para esta

tão benéfica mudança as instrucções publica-

das a seu tio Camexe, e inclino-me a crer

que elle prestará obediência ao Governo de

Sua Magestade, uma vez que se estabeleça

uma feira, que seu tio e estado pediram.

Adoram os ídolos. —Nada mais observei,

etc.

M. Í8.

Avisinbei-me á beira do porto para passar

cargas n'este dia.

M. 29.

Occupei-me com o mesmo trabalho.

M. 30.

Ainda n'este dia passei a occupar-me com
o mesmo trabalho.

M. 31—Leg. 7.

Seguimos, e acampámos no mato deserto e

alto, fechado; terreno plano.—Sem mais no-

vidade.

Junho 1—Leg. 5.

Seguimos, e acampámos no meio do mato
bem perto da capita! do regulo Camexe, ma-
tos altos e fechados, terreno montanhoso e

fértil. Este regulo é um dos maiores potenta-

dos do Songo grande, todos os seus anteces-

sores tem sido guerreiros, tem assolado os

seus visinhos; é de má indole, e também seus

povos, salteadores, roubando carregações de

fazendas aos negociantes, que passam para o

Bihé; porém modificou o seu proceder depois

que lhe foram publicadas as instrucções, e

achando-se em idade decrépita já oão con-

sente, que seus povos roubem, como o têem

feito ; ao contrario tem prestado auxilio a al-

guns feirantes, que se têm visto atacados por

ladrões, salvando algumas carregações, como
ba pouco o fez, salvando a vida e fazendas de

um aviado de D. Anna Joaquina dos Santos

Silva, de que o explorante foi testemunha,

acompanhando a força para salvar o infeliz,

e as fazendas. Este potentado é senhor de
um vasto dominio, que tem mais de cento e

cincoenla léguas; sua capital é formada den-

tro de uma grande muralha de pau a pique

fingindo uma fortaleza, lendo tres portões. Ao

pôr do sol fecha-se o principal, e és oito ho-

ras, mais ou menos, os dois igualmente : tem

bom armamento, sendo a maior parte de ar-

mas reúnas; casa de pólvora com barris de

uma a duas arrobas, (Vasqueiras embaladas:
usa em suas guerras de bacamartes grandes,

e tem tudo em mui boa ordem, e prompto á

primeira voz ao brado de guerra contra qual-

quer regulo seu rival ; usa de caixas de guerra

feitas do tronco de uma arvore, clarins feitos

de marfim por suas próprias mãos, flautas,

trompas, etc. Quando parte para a guerra c

levado em uma tipóia ; uma de suas escravas

(a mais estimada) lhe conduz a cadeira aon-

de se costuma sentar, quando descansa ; a se-

gunda escrava em graduação leva o cachim-

bo em que fuma ; são ellas que o servem em
tudo que elle pede, e collocado no centro do

povo, acompanhado de seus macotas e paren-

tes, amigas, filhos e filhas formam o préstito;

aquelles, porém, que por ordem o precedem,

em respeito, viram o cano da espingarda

para diante. Por onde elle passa, o seu séquito

deixa tudo assolado, talando as cearas; apo-

deram-se de tudo que encontram, sendo cos-

tume e permittido entre elles por suas leis;

porém os potentados visinhos, tendo notícia

que este ou aquelle pretende fazer guerra, or-

denam por bando a seus povos, que ponham
em segurança seus viveres e criações, se os

não querem perder; não é licito, porém, ao

povo guerreador occultar seus mantimentos,

antes prestar-lhe todo o auxilio, mesmo pes-

soal, sob pena de ser considerado rebelde,

coohscando-se-lhe toda a sua casa, família, e

visinhos, e tudo vendido para fornecimento

da guerra. Todos os seus povos téem restricta

obrigação de o acompanharem armados, sen-

do commandados pelos seus Séculos (Capitães);

e logo que chegam ao acampamento apresen-

tam-se a seu amo para receberem ordens. O
regulo é quem fornece toda a sua força de ra-

ções diárias, como munições de guerra, ar*

mamento etc. : antes de romper o fogo contra

06 seus rivaes todos os guerreiros vestem os

seus melhores pannos, ou couros, e marchan-

do em continência a dois de fundo ajoelham

aos pés do regulo, e recebem suas ordens.

Elle com um ar soberano pega em ura pouco

de barro branco, e desfazendo nos dedos deita

nas mãos, e nos braços, bem como espalha

aquelle pó do barro pelo seu povo, cereniooia

que equivale a—o regulo deitou o pemba para

por meio d'elle sermos felizes.—Depois do qne

é conduzido para o centro da sua força, no

meio de seus instrumentos, e caixas gentíli-

cas, eatiram-se ao fogo, como leões. Adoram
seus ídolos. Ha abundância de cera, escravos;

marfim pouco.— Nada mais pude observar.
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J. í— Leg. 6-.

Seguimos, e acampámos em o filio deno-

minado Camathia, terras pertencentes ao mes-

mo Soba : Camathia é um 6lho do regulo, e

é quem governa este território debaixo das

ordens de seu pae: seus matos altos e fecha-

dos, terreno montanhoso em partes; abunda
em milho, feijão, mel, criações poucas. Dis-

tante d'este sitio ha um rio caudaloso na es-

tação das chuvas, in navegável por ser coberto

de arvoredos, chega a ter na maior força de

inverno de fundo oito braças, sendo perigosa

a sua passagem por ser coberto de arvoredo,

e de jacarés que tem devorado immcnsas pes-

soas, que ali passam no tempo das chuvas, e

por ser deserto entre o mato aonde ninguém
o pôde soccorrer. Tem sua nascente ao nor-

te, e paga tributo ao Quanza; chama-se este

rio Cunge, é a demarcação com as terras do

potentado Quissende, ficando-lbe a Província

de Camexe ao norte: seu terreno em partes

montanhoso, em partes plano, matos altos e

fechados, possue a pedra de ferro em grande

abundância, e de superior qualidade.

Faz uma grande cova ou rego bem fundo,

que tenha de altura quatro ou cinco braças,

pouco mais ou menos ; o rego é comprido. Lo-

go que se acha prompto, deitam-lhe porção de

pedra, outra de carvão até que a cova fique

quasi cheia
;
depois tocam noite e dia uns pe-

quenos folies em o numero de quinze ou vinte

de todos os lados, e logo que conhecem que

a pedra se acba derretida, tratam de tirar o

ferro, e o mais é aço. OfTerece em commercio
com vantagem cera, c alguns escravos; aqui

soffre-se roubos. Sio estes povos de má Índo-

le, inconstantes em seus tratos. Aconteceu ao

explorante engajar o numero de cento e cin-

coenta carregadores para lhe conduzirem uma
factura de fazendas do Districto do Golungo
alto para a Província do Bihé; e tendo tra-

tado cora elles, e feito avultadas despezas,

acompanharam o explorante, e recebendo as

cargas cm companhia de quatrocentos Quim-
bundo*, que igualmente foram engajados, po-

zeram-se a caminho para o Bihé, e logo que
chegaram em sua jurisdicção e sitio de que
faço menção, largaram os ditos carregadores

as cargas no meio do mato, exigindo o paga-

mento por inteiro, como se as tivessem leva-

do ao seu destino. Attendendo eu a que par-

tido nenhum podia tirar com selvagens, não
tive remédio senão pagar-lhes, escolhendo

elles as melhores fazendas, resultando ao ex-

plorante o prejuízo de réis £:500$000, além

do empate de trinta dias que soflremos para

reunião de novos carregadores, motivo para

que os outros carregadores do Bihé exigissem,

além do que com elles havia ajustado, mais
a importância de réis 1:600&000, em fazen-

das todas de valor, como zuartes, lenços, ar-

mas, coral e pólvora, além das armas que
lhes havia fornecido para defeza do gentio

por onde havíamos de passar, e para recebe-

las foi preciso ameaça-los com guerra, e pre-

sas, e foi mister engajar o Soba do Bibir para
mandar intimar o Soba Quissende, governo
dos ditos carregadores, para este obrigar seus

âlhos a que fizessem entrega do que haviam
recebido, visto acharem-se pagos á sua satis-

fação; e recebendo-se parle, e não tudo com-
pleto, apresentei-me ao dito regulo, fazendo-

Ihe ver o roubo que havia lido de seus 6-

Ibos, além do bom tratamento que lhes ti-

nha dado em viagem. O que ha de responder

o bárbaro? « Pois bem, o que é o que me traz? 1

eu não posso fallar sem primeiro me dar uma
ancoreta de aguardente, uma arroba de pól-

vora, uma resma de papel, um capote aga-

loado, cem pannos de fazenda azul fina, sen-

do zuarte, chita, pintado, lenços; que seus

filhos verdade é que estavam pagos por suas

mãos, e que tinham ido de encontro ao tra-

to, que eu com elles havia feito em sua pre-

sença, mas que tratasse de dar o «que se lhe

pedia para então decidir» o que cumpri,
mandando-lhe entregar todo quanto havia pe-

dido, e respondeu: «O Quinder (branco) que
trate de engajar outros cento e cincoenla car-

regadores para pegarem nas cargas que meus
filhos largaram, ajustando primeiro com el-

les, e pagando-lbes adiantado, que desde já

ordeno para que lodo aquelle, que quiser ga-

nhar dirija-se ao acampamento do Quinder.

»

Eis as boas ordens que deu o bom do regu-

lo, e disse que tinha cumprido a sua obriga-

ção. Despcdi-me do bárbaro, e tratei de me
retirar, e seguir viagem, como pude, estando

com cara alegre ouvindo estas determinações.

J. 3— Leg. I.

Seguimos, e acampámos em o sitio denomi-
nado Mibamba, súbdito do mesmo regulo. O
governo d'este sitio é o Século (capitão) Li-

bamba, sobrinho do mesmo. Igualmente trinta

carregadores, filhos do mesmo, largaram trinta

fardos, praticando o mesmo que seus compa-
nheiros, e acbando-me segunda vez empatado,

mandei participar o succedido ao regulo Ca-
mexe para me auxiliar com cento e setenta

carregadores, o qual por um bando ordenou

se me apresentassem os mesmos, para que,

alistando-os, carregassem todas as cargas, «

as conduzissem á Província do Bihé, man-
dando um dos seus macotas acompanha-los,
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c mais cabos, a fim de que a fazenda chegasse

intacta ao sea destino, o que fielmente exe-

cutaram, e pagando-lhcs voltaram aos seus

domicilio». Caso raro c admirável, nunca

pelo mesmo praticado, talvez resultado das

admoestações que lhe havia feito para que

largasse uma vida tão errada, que não con-

sentisse que os negociantes que transitavam

por suas terras fossem roubados, que os res-

peitasse, e seguindo elle estes dictames, que

veria affluirem os feirantes a permutarem suas

fazendas por seus productos, colhendo elles

estas vantagens. Seus matos altos e fechados,

cortados de riachos c nascentes, bcllas aguas,

abundante de milho, feijão, criações miúdas.

Tem cera e pouco marfim. Adoram os idolos,

ele.

J. 4—Leg. 5.

Seguimos, e acampámos no sitio denomina-

do Colunga, jnrisdicção da Província do Bi-

hé, seus matos altos e fechados, terreno pla-

no, fértil de mantimentos próprios do paiz,

como milho, feijão, farinha de mandioca,

genguba, abóbora, etc. A demarcação das

terras do regulo Quissende com a Província

do Bihé, é o rio denominado Cunge; c pe-

queno e de pouca consideração,' comtudo no

tempo das chuvas impede 6 viajante algumas

vezes dois dias e mais por causa das cheias.

Seu terreno plano, matos rasteiros; vanta-

gens que offerece ao commercio é cera e es-

cravos, etc. Sua religião é idolatra. Nada mais.

J. 5.

Seguimos, e acampámos em o sitio denomi-

nado Boa-Vista; mato rasteiro, terreno plano.

Boa-Vista é aonde reside o major Francisco

José Coimbra, chefe desta Provincia (o Bihé)

feito pelo governo provisório de Loanda, no

tempo em que o fallecido bispo, Leonardo José

Villela, Candido Francisco da Silva, e Inno-

cencio Matloso d'Andrade Camara, foram

membros do Governo. Deu-se-lhe instrucções

para, por fallecimento dos portuguezes resi-

dentes na Provincia do Bihé, elle tomar conta

dos bens, inventaria-los, e fazer d'ellcs re-

messa ao chefe de Pungo-andongo para d ali

serem remcltidos para Loanda a entregar á

competente authoridadc: este chefe é homem
abastado de bens, negociante; é natural do

presidio de Caconda, homem pardo, alto c

reforçado, hospitaleiro, mas não impõe o de-

vido respeito para com o Soba que hoje rege

a Provincia, que é D. Antonio Lourenço do

Alencastro (Quingilla) cheio de superstição,

praticando ainda actos gentílicos com aqucl-

les que lhe requerem justiça, c outros mais

que omitto.

J. 6— Leg. 4.

Seguimos viagem, e acampámos em o sitio

denominado Caqwnha, terreno plano e cul-

tivado, cortado de riachos, e nascentes com
bcllas aguas: n'esle sitio governava uma mu-
lher, irmã do regulo referido; é má, ladra,

cheia de mil superstições, resíduo da família

do Soba Congombe.—Nada mais observei.

OknerTMçfts.

Por todo o continente que tenho transitado,

além dos rios principaes, de que tenho feito

menção, o mais considerável e mais caudaloso

é o Quanza: por todos estes legares se en-

contram bellas aguas, aonde o viajante sacie

a sede. Deve haver muito cuidado, preslan-

do-sc a maior vigilância, tendo as armas car-

regadas, patrona á cinta, e á primeira voz, a

fim da comitiva se defender dos assaltos do

gentio, que aguarda a meia noite, e ao des-

pontar da aurora para conseguir seus fios;

principalmente se o negociador é novel, c

que o apanha incauto, por certo é roubado,

e graças á Providencia, se tem agilidade para

escapar por meio da fuga ; se, porém, já cônscio

de seus latrocínios elle está prevenido com
a força o rebate, e timorato foge. Para fazer-se

respeitar convém que tenha uma caixa de

guerra, que lhe servirá aò mesmo tempo de

signaes para chamar pelo som ao acampa-

mento muitos carregadores, que tem succe-

dido transviarem-se c perderero-se, sendo ou

devorados peias feras, ou apanhados pelo gen-

tio, e escravisados. Logo que descansar para

pernoitar cumpre mandar limpar todo o ter-

reno aonde arrumar as cargas, e ocircumvisi-

nho, para se preservar do fogo, collocando a

fazenda em cima de paus bem grossos e séceos

por causa da humidade, e cobri-la de palha,

se o tempo for chuvoso, assistindo por si

mesmo, e não se fiando em pretos, que nun-

ca cumprem á risca o que se lhes ordena,

pois primeiro tratam do seu commodo, e a

muito custo se movem para fazerem os tra-

balhos indispensáveis a quem está continua-

mente a dormir no mato: prompto o aposento

convém fazer em circulo uma estacada que o

defenda. Logo que rompe o dia manda-se to-

car a reunir a patrões, a saber que novidades

houveram por seus carregadores; respondem

sim, ou não, e logo cm seguimento os Causon-

gos (Chefes dos Carregadores do Bihé) man-

dam levantar cargas, e por um bando orde-

nam aonde devem ficar aquelle dia. É como

se transita entre o gentio, que só tem em
mira o roubo e assassínio, devendo-se andar

sempre bem prevenido de pólvora e bala, pe-

derneiras, papel, assim como de ferreiros,

carpinteiros, alfaiates, ele. O chefe da expe-

dição, que houver de emprehender uma via-
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gem láo remota, deve ser homem esforçado,

que se dê ao respeito com os carregadores,

trataodo-os bem, e ao mesmo tempo casti-

gando-lhes seus erros, e remunerando-os quan-

do bem desempenharem os seus deveres. Tendo

em vista estas regras, pôde romper por estes

vastos sertões, não lhe faltando a fazenda para

as indispensáveis despezas, como tributos que

e devido pelo costume dar-se aos Sobas, e ou-

iros potentados, retribuindo a maior parte

com creações, mantimentos, etc. ; e se o ne-

gociante, por mesquinho, delles sequer isen-

tar, sáe-lhe mais caro, empatando-o, amea-
cando-o com fogo, e se não cede, rouba-o;

ao contrario que distribuindo algumas fazen-

das, segundo o costume, é bem tratado pelos

povos, que sabem, que o negociador offertou

isto ou aquillo ao Soba Fuão, tornando-os

seus amigos. O gentio, apesar da cegueira em
que vivem, e de estarem acostumados á pi-

lhagem, não deixa de agradecer o benefício,

que se lhe faz; succedendo terem salvado a

vida e fazendas a muitos commerciantes, que
tem sido assaltados por outros, e quando téem

noticia, avisam-nos, e auxiliando-os com ar-

mas, os conduzem por differentes logares até

que os põem a salvo. Quem se propozer a via-

jar por climas tão inhospitos, cumpre ir ani-

mado de muita coragem, ser forte para su-

perar mil obstáculos, e incoramodos que en-

contrará, falto de medicamentos, exposto ora

aos ardores de um clima abrasador, ora ás

chuvas, e ao frio, que lhe regela os membros,
a passar pântanos, a dormir mal, e a outras

innomeraveis inclemências, que omitto.

DESCIUPCAO DA PROVÍNCIA DE BIH*.

Esta Província se acha no centro das ri-

quíssimas possessões dos potentados do An-
Mlo, Bailmdo, Camexe, Bunda, Âmbuellas,

Quiboeó, Mazasa, Cassaby, e Lumbige, donde
tem vindo em todo o tempo marfim, côra, e

mais géneros de consumo do paiz, que daqui
tem saído effectivãmente para as duas diffe-

rentes praças de Loanda e Benguella, e que
tem feito a fortuna dos habitantes d essas

praças.

O terreno d'esla Província, em geral, é pla-

no, seus matos rasteiros, sua agricultura con-
siste em milho, feijão, mandioca; produz a

canna do assucar, trigo, tabaco, hortaliça de
ioda a qualidade, que se planta ou semeia.

A sua temperatura é fria, e por isso se torna

saudável, clima temperado, bem similhante

ao da Europa (Portugal). O seu inverno prin-

cipia em 15 de Outubro, e finaliza em fins

de Maio, chovendo no decurso desse tempo
tom abundância, chegando a impedir o via-

jante; é rigoroso, e tão frio, que gela a agua

nas lagoas, etc. O verão principia em Junho
e finaliza em Outubro. É mui abundante de

minas de ferro e aço: suas aguas são crysla-

linas e leves; a cada passo se encontra* um
ribeiro, e em qualquer parte acha o viajante

agua que lhe mitiga a sede; muitas creações

de todas as qualidades. £ cercada pelo ex-

tenso rio Quanza; a nascente d este rio é a

Leste, sua direcção a oeste, sua largura em
partes 15, em outras 40 braças e mais, em
profundidade 10, li, 28, pouco mais ou me-
nos, em outras 3, 4, 6, 10, 12, 13, 14, 15,

20 palmos, em partes navegável, em outras

não, pelob grandes recifes de pedra, por seu

leito, coberto de arvoredo, e ilhas: comtudo,

segundo meu fraco entender, com pouco dis-

pêndio e trabalho, se conseguiria torna-lo na-

vegável, e que grandes resultados não colhe-

ria a nação e o commercio?! Tornava-se esta

Província opulentíssima com a navegação a

vapor; com muita brevidade se sujeitariam

todas as tribus, que habitam suas margens,

abrindo-se com ellas um vasto commercio;
chamaria os outros povos mais longínquos a

virem aqui permutarem os seus productos, e

se facilitaria a conducção, que presentemente

é tão onerosa. Dado este passo grandioso, a

este litoral concorreriam diversas nações, e

uma espantosa emigração da metrópole para

esta succederia, e então feliz seria o solo por-

tuguez na Africa ! Em quanto, porém, uma
empresa gigantesca não facilite e faça des-

apparecer d esta parte do continente africano

os obstáculos que o cercam, e que tem sido

causa do seu atrazo, que a tem feito marchar

no mesmo terreno; aplanando-lhe o caminho
por onde a leve á prosperidade, a mesquinha

sorte, que por partilha lhe coube, a perse-

guirá, e tão cedo não teremos a dita de a

vermos medrar!

Cuquema, sua nascente é ao norte, e tri-

buta suas aguas ao Quanza, é de pouca con-

sideração; comtudo no tempo das chuvas não

offerece passagem por ser coberto de matos;

sua corrente regular, mui abundante de peixe

cm todo o tempo, e cavallos marinhos, etc.

Este rio e a demarcação do Bihè com Gan-
guellas. Os do Bibé são muito bellicosos, in-

clinados á industria
;
amigos de viajar por to-

dos os régulos visinbos do interior, ambicio-

sos, curiosos, trabalham de carpinteiro, fa-

zem portas, janellas, mezas, marquezas, ca-

deiras, tudo quanto emprehendem conseguem

;

amantes da lavoura. Tèem ferreiros que fazem

fechaduras, concertam armas, deitam qual-

quer mola nos feixos de espingardas, fazem

coronhas, limas, toda e qualquer ferramenta.

Usam das armas chamadas portuguezas, pol-
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vora embalada, atiram á caçadora, dando

fogo de emboscada
;
apreciam mais morrerem

na guerra, do que serem prisioneiros, por-

que assim acontecendo são escravisados, e

vendidos, e quando acontece que os não quei-

ram comprar, obrigam á força, ou são rou-

bados, como por muitas vezes tem aconteci-

do. Suas guerras são feitas do 1 .° de Setem-

bro até Maio, e costumam guerrear qualquer

potentado, que não obedeça ao seu; ou por

questões que tem uns com os outros; ou di-

vidas, e não as pagam ; ou por qualquer ou-

tro principio, bem como a outro qualquer

que conheçam com bastantes povoa, a 6m de

os escravizarem ; e se por acaso succede se-

rem derrotados pelos seus rivaes, fazem sua

retirada em ordem, acampando-se no mato

mui pouco distante delles, até que se possam

reforçar. A maior parte de suas acções são

travadas ao romper da aurora; principia o

fogo de um e outro lado, e dura até que aca-

be-se a pólvora, e qualquer d elles, sendo ven-

cedor, o prisioneiro é mandado assassinar

pelo vencedor, cortada a cabeça, e collocada

no logar do conflicto; reduzem as suas ha-

bitações a cinzas; os prisioneiros conduzi-

dos em grandes levas; é proclamado o ven-

cedor, e levado em triompho ao som de suas

caixas de guerra e outros instrumentos bel-

licos; chegando á sua capital, o regulo trata

primeiro de distribuir os prisioneiros por

aquelles cojos parentes pereceram na guerra,

em recompensa de suas vidas; outros tocam

cm partilha aos feridos; outros aos que se

prestaram com auxílios de comestíveis, pól-

vora, bala, papel; outros finalmente ao Soba

como seu despojo.

Acontecendo que o Soba prisioneiro tenha

parentes, e bens com que possa ser resgata-

do, não é assassinado, ou mesmo que o

vencedor se condoa do seu collega, em tal

caso, formam os potentados um conselho se-

creto, sem que as suas forças sejam sabedo-

ras, e fazem-no transportar pelo mato para

outro qualquer districto, que lhes pareça, e

no dia seguinte publicam a sua fuga, porém
é se ellc contar linha de parentesco; e a não

ser resgatado, é morto, como digo.

Quaesquer d'esles selvagens indo cm via-

gem para qualquer parte que seja, e por

acaso aconteça no caminho cair um pau
atravessado na estrada, voltam a suas casas,

ou mesmo que lhes appareça, atravessando a

estrada, uma cabra ou um veado, tratam de

fazer suas adivinhações, e depois de terem

adivinhado isto ou aquillo, untam-se com cer-

tos unguentos que fazem de hervas e raízes de

paus, que as tem em panellas enterradas de-

baixo da cama onde dormem, bem como ao

entrar da porta, e depois d isto feito prose-

guem na viagem, e dizem que era o Ima;

Ima é um ídolo, que as tribus têem por ma fé.

•ui

São inconstantes em seus tratos, inclina-

dos a roubar tanto uns aos outros, como aos

portuguezes residentes em seus territórios, fa-

cinorosos, e cheios de superstições.

Fallecendo qualquer filho d'este Soba, o

corpo não é sepultado, senão quando esteja

presente toda a geração; e por este motivo

fica o corpo insepulto por uns poucos de dias,

até que se reúna toda a parentella, depois do

que é o fallecido amarrado a um pau em que

é conduzido para a sepultura, acompanhado

pelos mencionados parentes; fazem suas adivi-

nhações, e perguntam ao morto quem foi que

o matou : um de entre elles fingindo as res-

postas do finado, diz

:

Foi Foão, por isto ou aquillo. Tornara:

Pois não foi Sicrano, ou algum feiticeiro, ou

roubaste alguma cousa? ou foste morto por

Debe? (Quer dizer, por qualquer outro fal-

lecido): e dada a resposta que não foi por

commetter roubos, nem pelos mortos, nem
por feitiços, sim pelo feiticeiro Fuão ou Si-

crano, dão-lhe a sepultura, recolhem-se a

suas choupanas, fazem adivinhações, e n'ellas

cada qual vae suggerindo as inimisades, que

o finado, tivera, e a um a quem lhe querem

fazer mal, imputam-lbe a morte, dizendo:

Tal sujeito pouco antes do nosso parente se

ter finado teve umas desavenças com elle, de

cuja inimisade resultou a moléstia, e em
consequência a morte: e combinando elles do

conselho para declararem o infeliz indigitado

por feiticeiro, accordam em levar a resolução

ao conhecimento do Soba para a confirmação

da sentença, para em seguimento prende-

rem também a toda a família do desgraçado,

que fica escravisada em recompensa da morte.

Hum religião.

Sens ídolos são o Sande, Candundo, Goullo.

Sande é o deus da fortuna; Candundo das

enfermidades; Goullo da desgraça. O que

nasce debaixo do signo de Sande, é feliz; os

que, porém, nascem sob o de Candundo são

infelizes; da mesma sorte o que viu a luz de-

baixo da influencia de Goullo. Uns adoram

um chifre de veado, e dentro lhe deitam

unbas de certos pássaros, pennas de aves,

raízes de paus; de tudo fazem uma mi&tura,
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enchem-DO, e cobrem-n'o com uma pelle de

macaco, dentro do maior deitam tres chifres

menores de veado, qne tenha um mez de nas-

cido, ligam~n'o no meio d'essa massa, e quando

querem impetrar do seu deus isto ou aquillo,

apitam por um d'elles, e deitando-lhe pólvora

lar<ram-lhe fogo, depois seguem as adivinha-

ções, cantando, dançando, etc. ; além d isto

trazem uma cinta de panno ou couro, dentro

pós de páu, cabeças de certas cobras, unhas

de certos pássaros, que conhecem contra seus

males. Superstições estas observadas pelos re-

galos como suas leis.

O Sova do Bihé, o muito poderoso Camexe,

o grande Bomba, Quindange Babunde, Cunga
Palanca, e Jaga Cassange, cada um d'estes

potentados vive em republica, e não tem al-

liança uns com os outros.

Fallecendo qualquer d'estes potentados não

é dado ao prelo senSo passado um mez, ou
dois, menos o Jaga Cassange; este no fim de

oito dias, ou dez; e se qualquer, ainda que
saiba, se descuidar em publicar a morte, in-

corre no crime de ser decapitado, e sua fa-

mília próxima e remota toda é vendida ; e se

por acaso acontece não haver quem os com-
pre, são todos conduzidos á beira de um rio,

e pelo algoz, que chamam Samba Golambole,

são degolados, e as cabeças collocadas nas

entradas de sua capital, e o corpo esquarte-

jado, e mandado lançar ao rio para exemplo.

rérmm 4e «eu govera*.

0 Regulo que tem de exercer o governo,

passados seis mezes, manda reunir lodos os

seus subordinados á soa capital ; reunidos em
uma praça, mata-se um boi, um carneiro

branco, um pombo dito, ou cinzento, e mui-
tas outras victimas são sacrificadas pelo Sam-
ba Golambole, bem assim um preto de cada
nação por elle dominada, cáe sob o alfange

do algoz, e levadas em triumpho, mostrando-
se ao seu povo ao som de caixas, marimbas,
e outros instrumentos gentílicos, as cabeças

dos desgraçados, manda cosinhar a carne

delles de mistura com a dos outros animaes!
e depois distribuído por aquelles dos princi-

paes e chefes tão opíparo banquete! ! O Sova
apodera-se da cabeça de uma victima, e agar-
rando-a com os dentes também dança ao som
da musica. No dia seguinte manda tocar um
bando, fazendo ver a todos os feirantes e

mais povos de seu território para que d ali

cm diante não despachem suas fazendas para

qualquer parte que seja, em quanto não se ul-

A!W. DO C OLT.— PARTI >Ã0 OPF.—SERIE I.

timarem seus ritos, e acontecendo que qual-

quer despache fazendas, ou outros géneros,

o gentio tudo rouba, e o Regulo não tem di-

reito de mandar restituir em virtude de suas

leis, resultando d'esse abuso que o negociante

soffre o empate d um mez ou mais, em quanto
ordem em contrario não vem alliviar tão dura

condição.

Finalisada esta cerimonia vão acompanha-lo

á caça, e apanhada esta que seja, é condu-
zida cm procissão á capital, e tocando o re-

gulo em uma das pontas d'um veado, o pre-

destinado e symbolo d'esla ceremonia, no meio

da assembléa de seus grandes, vestido com
pelles de feras, adornado com penas de pás-

saros próprios de seus ritos, dançando e can-

tando ao som de musica, está reconhecido e

empossado no governo, respeitado por seu

povo, e pelos outros potentados seus visinhos,

com pleno poder de mandar malar, roubar e

outras dilapidações, sem que ninguém lhe

tome conta.

Do corpo «o Regato falirei*».

É cosido em um couro de boi, que lhe serve

de mortalha, e depois ligado em um pau é le-

vado em procissão, e posto no meio do cam-
po acompanhado de todo o seu estado e povo,

é interrogado por um dos maiores de seu es-

tado:—Quem foi que te matou? Foi este ou
aquelle? Responde. Porque fizeste isto ou aquil-

lo, faltaste com a justiça? Consentiste em
roubos em tuas terras? Não guardaste os ri-

tos de teus antecessores? Responde o falle-

cido:—Não morri de feitiço, não roubei, da-

vam-me, não faltei com a justiça a meus po-

vos, mereci a sua estima. É redarguido pelo

maioral:— Declara quem foi o causador de

tua morte? Foi o teu antecessor, porque não
cumpriste com os deveres que te estavam im-
postos, porque não governavas como elle?

Responde o fallecido:—Sim, foi o meu ante-

cessor, não observei como devia a nossa re-

ligião, violei a sua familia, roubei quanto

pude por me ser concedido, e por esse acto

mereci a estima de meus súbditos, etc. Se

quando elle vae á caça do veado, e se apanha
fêmea, o regulo não tem confiança, nem é

seguro o seu governo, e duram mui pouco
tempo; fallecendo elle, seus filhos não téem

direito a exercer o governo, por não ter sido

reconhecido pelos seus maculos, isto é, no
tempo das chuvas, e fora d'ellas, e fazem

muitos sacrifícios indignos de mencionar-se,

e por suas barbaridades aborrecidos. Desgra-

çados estes selvagens, se o recurso da escra-

vidão não os livrasse quasi sempre da morte,

seriam, como são, quando não comprados, lan-

— FEVEREIRO 1855. 16
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çados ao mato, depois de consumniado o as-

sassínio, e devorados pelas feras.

Derlvaç** d»

Procede do Regulo filho da rainha Ginga

pela parte paterna, e do 1 ...... pela ma-

terna: ainda hoje é este titulo por todos os

régulos, de que tenho feito menção, reconhe-

cido, e d'onde derivam soas leis. Este bár-

baro tinha por costume mandar matar um
preto diariamente, e a sua carne servia de

refeição, e em observância de tão bárbaro

quão execravel costume, é que todos estes po-

tentados immoiam annualmente milhares de

victimas, e hoje um dos mais observantes é o

Jaga Cassange, oriundo da linhagem de Quin-

gure. Não admira que o gentio pratique tão

ridículos costumes, quando em os nossos Pre-

sidies e Districlos, taes como o de Pungo*

andongo, Encoge, Ambaca, Cambambe, Alusi-

no, Zenza do Golungo, Província dos Dem-
box, Duque de Bragança, estio sujeitos a al-

guns desses costumes, alguns d elles tendo á

frente Reverendos Padres. Adoram, ou ao

menos guardam acatamento, a um chifre de

veado, á concha de um cágado, Muambas,

Quibucos, etc. ; e não só esses, filhos do paiz

ha, se não adoração, ao menos respeito, ou

antes temor elles consagram; e se algum chefe

mais religioso se dirige aos Domingos a ouvir

missa, alguns d esses senhores o acompa-

nhara mais por comprazer, que por devoção.

Eu que escrevo estas regras rasão tenho para

conhecer de tudo quanto relato, residente e

viajando entre elles desde 1832» até 4 pre-

sente, fixando a minha morada em o Distri-

cto do Golungo-alto, em o sitio denominado
a Bem-posta de Bango-aquitamba, e empre-

bendedor do ramo de café n'aquelle Districto.

Se um Chefe enérgico e prudente dirigisse o

governo d'esta possessão gentílica tão rica,

captando a vontade do Sova, e fazendo-se

respeitar, seria um passo vantajoso para a

pouco e pouco avassallareste território, e isto

conseguido, abríamos a porta para maiores
emprezas, conseguindo domar-se um vasto

continente, rico de productos raros e varia-

dos, empreza grande, mas susceptível de rea-

lisar-se.

VAÇÀO.

Em 1841 para 1842 governando o Bibé o

Sova de appellido Gullo, este leve a ousadia
de mandar matar tres súbditos de Sua Ma-
gestade A Rainha, naturaes do Districto de

1 E*»p «>«paço e«tá em branro nn original.

Ambaca, que achavam-se negociando nas

terras do Soba Quilmgo, na margem do rio

Loando, que sendo mandados vir para a dita

Província por um sobrinho do dito Sova cha-

mado Quilupia, para o tini de, por meio de

feitiços, assassinarem o Regulo Gullo, e logo

que elle teve noticia, mandou prende-los, e

vende-los, sem mais justificação, e não ha-

vendo quem os quizesse comprar em conse-

quência de ordens, que tinham dimanado de

Loanda e Benguella para somente comprarem
marfim e cera, qual foi o resultado? manda-
los entregar ao algoz, e conduzidos á mar-

gem de um rio ahi foram mortos os tres, e

um quarto pediu que não o assassinassem,

que o conduzissem á Feitoria do negociante

Guilherme José Gonçalves para o mesmo o

resgatar ; e sendo levado á sua presença, pre*

tando-se o infeliz pediu para que o comprasse

a fim de escapar á morte, que o ameaçava;

com effeito condoendo-se o dito Guilherme o

resgatou para lhe salvar a vida. Esse preto

existe em poder de Jacome Filippe Torres, em
Benguella. Isto tudo succedido perante uma

authorídade instaurada pelo Governo, que

nem tomou conhecimento do facto, nem, se-

gundo me consta, informou ao governo.

Não seja eu, que liem alheio são os meus

fins, que faça subir ao conhecimento do Go-

verno o desregramento de seus Delegados

n'esses Districtos: a concussão por algum d el-

les praticada constrange os seus governados

a, por meios tão lícitos, representarem contra

este ou aquelle, nio tendo, segundo consta,

havido a menor rebellião, que mostre espi-

rito revoltoso; ao contrario são submissos, são

pacíficos.

Acha-se nas margens de alguns rios d'esta

o formoso pássaro Faixdo-argos, que se en-

contra em quasi todo o território da Provín-

cia, não sendo só reconhecido na Fartaria,

como alguns querem.

Sendo mui limitados os conhecimentos do

explorante, por isso não marca a longitude,

e latitude d esta Província, de que pede des-

culpa.

III."* e Ex."" Sr.=Curapre-me levar ao

conhecimento de V. Ex.', que tendo chegado

a esta Província em 24 de Janeiro do pre-

sente anno, e tendo em muita consideração

a execução das sabias instrucçôes, que mo

foram dadas pelo fallecido Governador Geral

José Xavier Bressane Leite, e ultimamente

approvadas pelo antecessor de V. Ex.* o Sr.

Possollo, constante de seu Officio de 12 de

Julho de 1845, pela Secretaria Geral, Secção
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Civil, L. 1.°, n." 1488, em que determina,

qoe sejam cumpridas, e como me é de ur-

gência d esta regressar até ás Possessões do
Regulo Mutianto, ou mais adiante, sendo-

me possível ; em consequência de não poder

o esta Província permutar uma factura de réis

iO:900&00 em compra de cera e marfim,

bem como não me aebo seguro n esta Pro-
víncia em consequência dos roubos, que a

cada momento estão fazendo aos Porluguezes,

qoe aqui residem com suas feitorias; cum-
pre-Dte communicar-a V. Ex.* que em vir-

tude da commissão de que me acho encarre-

gado, tenho explorado desde as fronteiras,

terras de Sua Magestade, por todos os régu-
los do transito, até esta Província, sua ín-

dole, usos, costumes, religião, superstições

remarcáveis, forma de seus governos, conhe-
cimento de agricultura, ou de qualquer ramo
de industria, e sobre quaesquer outros obje-

ctos em geral, bem como uma descripeão de
todos os régulos e potentados por onde tenho

transitado; e como regresso d aqui para o in-

terior do Continente, pretendo explorar to-

do o transito por onde puder chegar para o
tim de dar o devido cumprimento á cot» mis-
são de que se me encarregou, e no regresso

que tiver a fazer do interior para essa Capi-
tal terei a satisfação de apresentar a Y. Ex.*

um relatório circomstaociado de toda a via-

gem, Compre^me mais levar ao conhecimento
de V.Ex.*, quedando cumprimento ás instruc-

ções, que me foram dadas em 18 de Março de
1843, em observância do artigo 4.° e 8.° das

mesmas instrucções, tratei de engajar por nos-
sos 6eis alliados o potentado Hegulo Camexe,
bem como avassallar-se, c prestar juramento
de fidelidade a Sua Magestade A Rainha, assim
como todo o seu Estado; fiz capacitar o mes-
mo Hegulo, e todo o seu Estado das grandes
vantagens, que lhes devem resultar de serem
vassallos de Sua Magestade À Rainha, por
quanto os seus povos tinham uma vida errada,
c aor isso que dotados de má índole, andando
cobertos de pelles de feras, saindo e atacando
as caravanas, que se dirigiam para o interior

do Continente, assassinando, roubando os súb-
ditos de Sua Magestade, iraputando-lhes cri-

mes de mucanos falsos, e por estes princípios

c que os negociantes se afastavam de seus

territórios, provenientes do roubo e assassí-

nio, qne tèem soflrido os Portuguezesj; per-

dasestas que não só se tem tornado em grande
prejuízo do commercio, como dos interesses

da nação, e que, logo que o mesmo regulo
se avassallasse, e seu Estado, seriara felizes

e respeitados não só pelos seus subordinados,
como dos régulos visinhos. Ao que, ouvindo
«se convite, não só o potentado Camexe, co-

mo seu Estado, em audiência que tive com
os mesmos em sua Capital, a que clles coi-

mam Banza, em 26 de Dezembro do anno

passado, unicamente responderam, que agra-

deciam a S. Ex.* o Sr. Governador Geral o

convite d'esse enlace amigável, e que esta-

vam promptos a prestar o juramento de fíder

lidade a Sua Magestade A Rainha, e que para

se avassallar espera que V. Ex.
1
lhe conceda

uma feira como a de Cassange, bem como

nomear-Ihe um chefe para governar os súb-

ditos de Sua Magestade, que vierem residir

com suas carregações na mesma feira, essa

authoridade cora instrucções de Y. Ex.* para

de accôrdo com o regulo Camexe governar

os Portugueses que lhe forem subordinados,

bem como outros, que largando os seus lares

por esta nova Província residirem de uma
vez, desertando dos Presídios e Districtos

pelo despotismo que soffrem dos Chefes, que

regem os mesmos; e estes, Ex.*
0

Sr., lêem

dado motivos a que os súbditos de Sua Ma-

gestade desertem, como tèem desertado não

só* das duas differentes praças Benguella e

Loanda, como de Presídios e Districtos, e por

ali se acham sujeitos ás leis gentílicas; e

sendo de grande vantagem este regulo avas-

saiar-se, ou por nosso fiel alliado, sem que

a nação faça grandes despezas, e conforman-

do-me com as instrucções que lenho a bem

da prosperidade publica, e do» interesses da

nação, ordenei a todos os súbditos de Sua

Magestade, que ali se achavam negociando,

se reunissem todos em um logar onde jul-

gassem ser mais conveniente, para que reuni-

dos estabelecessem suas feitorias, e que re-

conhecessem aquelle logar como feira a bem
de seus interesses e do commercio, bem como

da nação, em quanto S. Ex.* o Sr. Governa-

dor Geral não mandar o contrario. E n'aquelle

mesmo acto ordenei ao regulo Camexe para

que tomasse cm muita consideração os súb-

ditos de Sua Magestade, visto sujcítar-se a ser

vassallo, cumprir e guardar todas as ordens

que lhe forem mandadas pelo mesmo Ex.°"

Sr., e o fiz responsável por qualquer roubo

perpetrado a qualquer feirante naquella feira,

ou fora d'ella. Cumpre-me levar ao conheci-

mento de V. Ex.*, que esta nova Província se

acha no centro de riquíssimas possessões dos

régulos Bailundo, Andullo, Bihé, Quindange,

Bomba, e Ganguellas, cercada pelo rio Quanza,

que com bem poucos trabalhos se tornaria na-

vegável, e seria para o futuro de grande pro-

veito á nação; que vastos terrenos, Ex.*
00

Sr.,

se acham baldios pela margem deste rio, ter-

renos próprios para tabaco, canna, algodão,

etc., e que de cereaes não se poderia trans-

portar d'esta nova Província para essa Capi-

*
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tal! que povoações ou feitorias se poderiam
estabelecer pelas margens (Teste rio, e a emi-

gração que os Portuguezes tem feito, e estão

fazendo para o Brazil, das Ilhas, o fariam para

estas possessões, se Sua Magcstade A. Rainha
lhes facultasse meios para se poderem para

aqui vir estabelecer, e faziam suas fortunas,

e para o futuro seria de grande proveito á

nação. É o quanto cumpre-me commnnicar a

Y. Ex.' que mandará o que for servido. Deus
guarde a Y. Ex/ Província do Bibé, 23 de

Fevereiro de 1846. =111."° e Ex.-
0
Sr. Go-

vernador Geral do Reino de Angola, e suas

dependencias.=ss(Assignado) Joaquim Rodri-

gues Graça.

111."0 e Ex.Be Sr.=Cumpre-me levar ao
conhecimento de Y. Ex.*, que dando o devido

cumprimento á commissão de que me acho

encarregado de tratar de estabelecer relações

amigáveis com os chefes das Tribus por onde
transitar, entabolando com elles os contratos

e negociações que me parecessem vantajosas,

bem como as disposições necessárias para se

estabelecerem feiras em logares de conve-
niência, e como nesta possessão no tempo do
licito trafico da escravatura aqui se havia es-

tabelecido uma feira, de Benguella e Loanda
vinham grandes carregações de fazendas para
serem permutadas em cera, marfim, e escra-

vos, e pela grande frequentação de seu com-
mercio n'ella se estabeleceram grandes feito-

rias, e para esta emigraram das duas diffe-

rentes praças immensas famílias portuguezas,

náo só filhos do Reino, como dos Presídios e

Districtos.de Sua Magestade; achando-se na
mesma uma authoridade portugueza oceupan-
do o extincto titulo de Capitáes-móres, e co-
mo finalisasse o tratado do licito trafico da
escravatura, os negociantes das duas difíc-

rentes praças ordenaram a seus aviados para

que finalisassem suas negociações, e findas

recolherem-se a prestar contas a seus arma-
dores: em consequência d'estas ordens foi

esta feira abandonada, e como os negocian-
tes residentes na mesma feira empregavam
immensos portuguezes, e com a retirada dos
mesmos por aqui ficaram de uma vez encos-
tados ao regulo desta Província, e sujeitos

ás leis gentílicas do mesmo regulo, visto que
a mesma authoridade foi mandada retirar, e

por estes princípios é que immensos Portu-
guezes aqui ficaram com suas famílias sobre-

carregados de filhos, e a maior parte d elles

boje fallecidos, deixando ficar seus bens, e

seus filhos não serem senhores d'elles, rou-

bados pelo gentio, ficando estas famílias ao

desamparo, vestidos á moda gentílica, sujei-

tos a serem vendidos, como tem sido a maior

parte d elles pelo gentio, males estes que

muito bem se podiam remediar.

Cumpre-me mais levar ao conhecimento de

Y. Ex.
1

, que me foi de urgência officiar ao

Chefe d este Districlo, o Sr. Francisco José

Coimbra, para que o mesmo Sr. mandasse

reunir a todos os súbditos portuguezes, filhos

d esta Província, bem como negociantes vo-

lantes, e outros negociadores, filhos dos Pre-

sidio e Districtos, para o fim de comparece-

rem na Capital do regulo D. Antonio de

Alencastro, em 8 do corrente, assistirem á

publicação do artigo 4.° e 8." das instracções

que tenho, bem como tratar por modos ami-

gáveis de avassallar este Sova, e tratai ne-

gociações com o mesmo; de novo se estabe-

lecer uma feira para os Portuguezes, que se

acham dispersos, interlacionados com o gen-

tio, vivendo com elles, comendo mucanos vas

aos outros, não serem vendidos, e tomarem

uma nova vida a fim de ampararem soas fa-

mílias; e tendo o dito Chefe mandado noti-

ficar os mais visinhos e conhecidos para que

comparecessem no dia estipulado, não com-

pareceu a maior parte dolles, e só se apre-

sentaram os da relação inclusa, bem como a

mesma authoridade portugueza; e apresen-

ta udo-me na capital do mesmo regulo é es-

pera do Chefe, e seus subordinados, passados

dois dias me foi presente uma Portaria do

mesmo Chefe, constituindo as suas- vezes em

o portuguez e negociante, o Sr. Guilherme

José Gonçalves, cuja incluso remelto a Y.

Ex *. Como conheci que esta authoridade com

frívolos pretextos não compareceu a bem do

serviço de Sua Magestade, tratando todas es-

tas obrigações de menoscabo, tratei de man-

dar intimar o regulo d'esta Província D. An-

tonio de Alencastro, e seu Estado; e ura gran-

de de seus subordinados os (ez ajuntar em

uma praça no centro de sua capital, e a meu

lado os súbditos portuguezes constantes da

relação, e nomeando para meu interprete ao

Portuguez José Yaz Pereira dos Santos, ía-

zeodo-lhe prestar o juramento dos Santos

Evangelhos, e pondo-lhe as penas da lei para

que publicasse os artigos 4." e 8.°, e tudo o

mais que Ibe dissesse em voz alta, e no idio-

ma do paiz, e que não augmentasse, nem

escondesse palavra alguma, o que cumpriu

com desempenho as funeções de tendalla, o

que o mesmo regulo e seu povo bem entende-

ram. Cumpre-me mais commuoicar a V.Ex.\

que tratei de estabelecer com o mesmo re-

gulo e seu Estado, que de ora em diante Dio

consinta que os seus subordinados roubem.
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oono tem roabído , os súbditos de Sua Ma-

jestade, que residem em seus territórios, e

como filhos de Sua Magestade os reconheçam,

bem como os negociantes de mar fòra, e ou-

tros de Presídios e Districlos; por quanto tem

sido roobados por mocanos falsos, quitutes,

ele, além de serem atacados em suas pró-

prias feitorias á força de armas pelos intitu-

lados fidalgos, Hlhos dos fallccidos régulos

d estes territórios, acompanhados de seus cha-

mados filhos, e por estes princípios é que os

negociantes das duas differentes praças se

acham no desembolso de avultadas quantias,

<ree por seus filhos téem sido roubadas a seus

aviados, e estas grandíssimas perdas não só

se tem tornado em grande prejuízo aos ne-

gociantes, bem como aos interesses da nação.

Fiz mais capacitar ao mesmo regulo o quanto

lhe era vantajoso ser nosso Mel alliado, oa

ívassallar-se, prestar o juramento a Sua Ma-
jestade A Rainha, de fidelidade, a fim de ser

respeitado não só pelos régulos visinhos, bem
como de seus subordinados: que obrigasse

seus filhos, que satisfaçam o que devem a

seus armadores de Benguella e Loanda para

o tiia de se acreditarem, que não ataque a

Portuguez algum, como bem proximamente

foi atacado Antonio Francisco Ferreira Porto

á força de armas em soa própria feitoria, e

deíendendo-se foi gravemente ferido pelo fidal-

go Munba, e -seus povos, e que estes atfen-

tadotee tornavam vergonhosos, que era uma
falta de respeito, não só aos snbditos Portu-

gaezes, bem como a uma authoridadc portu-

guesa, que n'esta Província se acha. Respon-
deu que elle e «eu Estado muito agradeciam
a S. Ei.* o Sr. Governador Geral o convite

de amisade, e que não põe duvida em ser

nosso alliado, oo ainda vassallo; pois que sem-
pre ouviram faltar do poder do Manepulo, e
sabe das perdas que os negociadores téem sof-

frido nas suas terras; mas que a falta de fa-

zendas como n'oulro tempo vinham, é a causa
de similhantes males, e que o castigo que èlle

podia dar a ladroes era manda-los agarrar, e

vende-los, porque não usam, segundo seus

usos c costumes, de prisões, como faz o Ma-
neputo. Respondeu mais, que não tinha res-

peito á autboridade porlugueza, que o tinha

como um Sova, c não como Chefe de homens
brancos, e disse mais por que elle não com-
pareceu á ordem do Maneputo? e como quer
elle que os mais lhe obedeçam?!» Respondi:
• que não mo competia nomear uma authori-

dade a sua vontade, bem como á de seu povo,

que sim faria chegar ao conhecimento de V.
Ei.' todas estas faltas, e que V. Ex.' manda-
ria o que fosse servido. » Cumpre-me mais le-

var ao conhecimento de V. Ex.\ que D. An-

tonio <te Alencastro, Sova desta Província,

pede a graça que Y. Ex.' haja por bem de
ordenar ao Chefe do Presidio de Pungo-an-
dongo, que faça intimar ao mercador Ma-
nuel Antonio Pires, e outro Manuel Este-

vão de appellido Candumba, para que não
mandem capturar os filhos, que d'aqui quoti-

diana c livremente transportam para essa ca-

pital grandes carregações de cera c marfim,

e no regresso que fazem d'essa para esta tem
sido capturados pelos mesmos, ou seus subor-

dinados, e roga que V. Ex.* mande pôr co-

bro a estes males. Respondeu ainda mais,

que respeitará as ordens do Maneputo, e logo

que eu me recolhesse do interior para essa

capital me entregaria seus officios, acompa-
nhados de seus macotas para delles lhes fa-

zer entrega, e receberem as ordens de V. Ex.*,

e que annue a que os negociadores que se

acham em suas terras, se reunam em um lo-

gar, que julgarem melhor a bem de suas ne-

gociações; e passava a mandar avisar a seu

povo para que não fizesse mal a negociador

algum, tornando-o responsável. Cumpre-me
mais levar ao conhecimento de V. Ex/, que
se os súbditos Portuguczcs, que n'esta se tem
achado, e aqui téem sido mal tratados pelo

gentio, e perdido suas carregações, tem sido

pela inacção das authoridades, que para esta

tem sido nomeadas, que em vez de punirem
pelos direitos dos subordinados, chama-los

por sua authoridade á ordem, reconcilia-los

em suas questões, pelo contrario téem tratado

todas estas obrigações de menoscabo, e por

estes princípios é que os Portuguezes têem sido

mal tratados; estes tem sido, Ex."* Sr., os

maiores males que téem dado motivos a que a
nação tenha perdido essa riquíssima possessão,

que só d'ella temos o titulo, mas não o do-

mínio; mas logo que V. Ex.* possa fazer ces-

sar esses males, poderemos ser senhores d'ella,

sem que a nação faça grande despeza. Cum-
pre-me mais levar ao conhecimento de V.Ex.\
que acbando-se n'esta Província um grande

numero de Portuguezes, c de uma vez resi-

dentes, filhos naturaes d'csta mesma, além

de feirantes das duas differentes praças, bem
como dos Presídios e Districtos, c achando-se

aqui uma authoridade Portugueza para go-

vernar os súbditos de Sua Magestade, estes

lhe não obedecem por achar-se sem força al-

guma militar por onde possa ser respeitada,

não só dos régulos e gentio, como dos mesmos
Portuguezes; e acontecendo, como tem acon-

tecido, novidade, c seja preciso leva-la ao co-

nhecimento de V. Ex.*, o não podem fazer;

bem como falleceodo qualquer súbdito de Sua
Magestade, e deixando ficar seus bens, esta

authoridade sem força não pode tomar conta
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do espolio de qualquer que falleça

;
por quanto

o mesmo Sova tem uma parte, o gentio rouba

outra, e quem mais forca tem mais apanha

:

eis-aqui, Ex."° Sr., o motivo porque ficam as

famílias dos fallecidos desgraçadas, e sujeitas

á escravidão, como se acham imniensas, além

da falta de um escrivão de órfãos e ausen-

tes, para poder haver um archivo, a fim de se

inventariar os bens dos fallecidos, e d'esta

serem remettidos a essa Capitalj; e por estes

princípios c de urgência haver aqui uma au-

thoridade capaz de cumprir com as funecões

de seu ministério, bem como eslabelecer-se

uma Companhia de Voluntários, para fazer

corpo á mesma authoridade, pois estabelecida

que seja, c tomando-se as medidas necessá-

rias, poderá a nação cm bem pouco tempo

contar mais duas possessões avassalladas. E
o quanto cumpre-me communicar a V. Ex"/

Deus guarde a V. Ex.
a
Província doBihé, 25

dc Fevereiro de mô^Ill.^eEx." Sr. Go-

vernador Geral do Reino de Angola e suas

Dependências. =(Assignado) Joaquim Rodri-

gues Graça.

(Segue^se uma relação de 101 habitantes da

Provinda de Rihé, Portugueses ou descenden-

tes de Portugueses, que por menos interessante

se omitte, mas n'ella se incluem seis Europeus.)

IW."* e Ex."° Sr.=Cumpre-me rcmelter a

V. Ex.* por primeiras e segundas vias os offi-

cios inclusos n M
1 e í, bem como a des-

cripção d esta Província, a qual já foi pre-

sente a V. Ex.*, bem como a derrota, a qual

não remetto por não ter finda a commissão

de que me acho encarregado, e no regresso

que tenho a fazer do interior para essa ca-

pital, terei a satisfação dc apresentar a V.Ex.'

com as observações que julgar interessantes

a bem da prosperidade publica, e dos inte-j

resses da nação. Cumpre-me pedir a graça a

Y. Ex.' de que, se os serviços que tenho a
]

honra de levar ao sábio conhecimento dc

Y. Ex.*, forem dignos de louvor, espero que

sejam mandados registar na Secretaria Geral,

e aonde mais tocar, e logo que se olTcreça occa-

siâo leva-los ao alto conhecimento de Sua Ma-
gcslade A Rainha. Deus guarde a V. Ex. 1 Pro-

víncia do Bihé, 1.° de Março de 1846.=II1."
e Ex." Sr. Governador Geral d'esla Provín-

cia.=(Assignado) Joaquim Rodrigues Graça.

111.** e Ex."* Sr.=Curopre-me levar ao

conhecimento de V. Ex.', que sendo da appro-

vação de V. Ex.' formar-se uma Companhia

de Voluntários para fazer corpo ao Chefe que

rege esta Provi ocia, e mesmo para esta au-

thoridade ser respeitada, não só pelos mora-

dores, constantes do mappa incluso, bem co-

mo do regulo da mesma, e seus povos res-

peito nenhum guardam, e tem a liberdade de

dizerem, que Sua Magestade não tem forças

para desaflrontar qualquer insulto, que façam

á mesma authoridade, ou aos súbditos Por-

tuguezos n'esta estabelecidos, bem como fa-

mílias que ficaram dos mesmos já fallecidos.

Eis aqui, Ex."' Sr., por que julgo de urgên-

cia formar-se a dila Companhia, visto acha*

rem-se os Portnguezes do mappa incluso de

uma vez estabelecidos, bem como outros de-

sertando dos Presídios e Districtos, c sujei-

tando-se a que suas questões sejam decididas

pelas leis gentílicas. Convém remediar-se es-

tes males, que eom isso nada se perde, pelo

contrario se torna honroso haver n'esta Pro-

víncia uma força Portugueza para defesa dos

mesmos, e honra da nação.

(Segue aqui uma relação de recommendados

para os postos da Companhia, e conclue depois

do modo seguinte):

É o quanto me cumpre levar ao conheci-

mento de V. Ex.% que mandará o que for

servido. Deus guarde a Y. Ex.* Província do

Brhé, 1.° de Março de 1846.=Ul."° e Ex."

Sr. Governador Geral da Província de Angola

c suas Dependências.— (Assigoado)

Rodrigues Graça.

III." Sr. Governador.=Cumpre-mc remet-

ter por primeiras e segundas vias a V. S.* os

oíficios n." 1 e 2, e logo que se ofereça occa-

sião, espero que os faça chegar a S. Ex.
4 o Go-

vernador Geral da Província dc Angola, na pri-

meira embarcação de guerra da nação, ou mer-

cante, empregando todos os meios para que

não tenha extravio, pois que são objectos de

serviço, c de muita consideração. Igualmente

peço para que se passe recibo ao portador da

entrega dos mesmos para sua descarga. Pro-

vinda do Bihé, 25 de Março de 1846.= Ill
"

Sr. Governador da Cidade de Bcnguella.=

(Assignado) Joaquim Rodrigues Graça.

(Co.tu.i4.!

(Esta viagem do Sr. J. R. Graça, vai impressa inteiramente conforme o manuscripto

original com a única differença de não irem sonmadas as léguas da riagem, pelo não per-

mittir o formato dos AnnaeiO O Red.
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Do Instituto, publicação periódica do Intti-

Mo dê Coimbra, transcrevemos o seguinte ar-

tigo:

O DB. VEI.WITSCH E O JARDIM BOTÂNICO
DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA.

0 sábio e infatigável naturalista, o Dr. Wel-
witsch, a quem o Jardim Botânico da Univer-

sidade de Coimbra deve algumas das suas

mais preciosas collecções de sementes e plan-

tas da Flora Àngoiense, acaba de offerecer a
1

este estabelecimento uma nova collecção de

estacas, bulbos e sementes de vinte e quatro

espécies das mais raras e estimadas d aquella

Flora, algumas das quacs o illustre botânico
|

assevera, que se não encontram em jardim

algum da Europa.

Os exemplares recebidos chegaram em bom
j

estado dc conservação, e foram logo planta-

,

dos com as necessárias cautelas era altenção i

ao excessivo frio da presente estação. £m
quanto, porém, se não construir no Jardim '

Botânico uma estufa tal, como o pede um tão

!

grandioso e importante estabelecimento, é

inevitável a perda de algumas d'aquellas e

de outras espécies dc plantas da África e da

Asia, que sem estufas nem abrigadouros não

podem resistir ao rigor dos nossos invernos.

Felizmente as Côrtes votaram um subsidio

para se dar principio á constmeção d'aquella

estufa; e se nos seguintes orçamentos conti-

nuar o mesmo subsidio, como é de esperar,

dentro em poucos annos o Jardim Botânico

da Universidade se achará habilitado para

conservar plantas de todas as partes do mun-
do, e promover a aclimatação das que mais
úteis forem para a agricultura e para os di- •

versos ramos da industria nacional.

Entretanto a Faculdade de Philosophia da
Universidade de Coimbra, justa avaliadora

dos eminentes serviços, que o sábio Dr. Wel-
witsch tem prestado á historia natural, e em
particular á Botânica n'aquellas inhospitas

terras da Africa, e no meio de climas tão in-

salubres, não podia deixar de dar um solemne

testemunho de louvor e reconhecimento ao
illustre naturalista, que tanto tem enrique-

cido os annaes da sciencia com suas impor-

tantes descobertas e estudos práticos, não só

no reino, mas também nas nossas possessões

ultramarinas, tão pouco conhecidas, se não
quasi ignoradas debaixo do ponto de vista

scientiOco; e resolveu por isso unanimemente,
que se fizesse muito honrosa e distincta men-
ção, no livro das suas actas, do nome do
Dr. Welwitsch, e que o Secretario do Conse-
lho transmiltisse ao Prelado da Universidade

uma cópia autbentica da respectiva acta para

ser remettida áquelle insigne Botânico para

sua satisfação. /. M. de Abreu.

HAPPA DO NUMERO DE EMIGRADOS DO BEINO UNIDO DA «RA-BBBTANUA E IRLANDA

NOS ANNOS 1853 E 1831, DISTRIBUÍDO POR MKZBS.

1653

Colónias , „•„ t Estados Unidos
Meiw na

America
da Diverws locares Total

Aiulralia
Britannica

America

3:063 8 6:626 236 9:933
3:381 13 13:338 167 16:899

Março 7:738 364 22:725 70 30:897
Faltou Iançarnestes3mezes 2:385 261 3:138
Vbnl 6:033 8:349 32:766 126 47:274
Maio 6:680 6:077 25:293 147 38:197
Jiiaho «:665 5:417 19:745 223 30:050
Jnlho 5:335 3:605 18:136 243 27:319

5:007 3:356 20:799 359 29:521
2:930 2:338 25:011 348 30:627

Ontubro 3:918 362 20:811 20S 25:299

4:821 184 14:489 269 19:763
lembro 3:775 229 5:227 532 9:763

Total. .

.

59:931 30:563 225:258 2:928 318:680
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i*r,s

Meies
Colónias

na
Amprira

BriUnnica

Estados Unidos
da

- V 1IH 1 1141

n- , 1Diversos logares Tolal

Janeiro 3.090 3:759 173 7:0!!

Fevereiro 3:223 192 10:998 267 14:680

Março 4:711 633 21:310 209 26:863

Abril 5:977 10:509 27:374 141 44:001

7:469 7:454 23:954 148 39:025

8:552 8:637 16:340 30 G 33:835

8:422 7:620 16:420 250 32:712

9:400 1:251 18:642 583 29:876

9:109 901 19:806 513 30:329

7:997 135 16:245 184 24:561

6:631 49 9:975 265 16:920

7:173 3:725 200 11:098

Total. .

.

81:754 37:381 188:558 3:239 310:922

NOTICIAS RECENTES.
MACAU.

Nada havia occorrido de extraordinário

naquelle estabelecimento até á data de 12 de

Janeiro ultimo. Continuava a guerra civil

na Província de Cantão com variado successo

para os partidos belligerantes até aos últimos

dias, em que os rebeldes, que oceupam a Ci-

dade de Fat-Shan, alcançaram uma grande

Victoria sobre os Imperialistas que a cerca-

vam por mar e terra, perdendo estes grande

numero de embarcações. Este estado de cou-

sas tinba produzido algumas vantagens para

Macau: as Lorchas tem augmentado em nu-

mero, contando-se já umas 95, e estão-se

afretando por preços enormes
;
algumas ven-

cem 1:200 e 1:500 patacas por mez. Os por-

tuguezes que as guarnecem ganham exorbi-

tantes soldadas, tacs como 20 e 25 patacas I

mensaes, e empregam-se quantos appareçum,

não sendo preciso ter pratica de embarque

para receber taes soldadas. O preço das casas

!

em Macau tem igualmente crescido em con-

sequência do grande numero de famílias que i

ali se tem refugiado. Também tem melhorado

o comraercio, tanto interno como externo,

affluindo ali para exportação muito chá c se-

das, tabaco, e outros objectos que d'antes

saiam directamente de Cantão. Todas estas
|

circumstancias, reunidas ao estado de per-

turbação em que se acham as visinhanças de

Macau, téem feito subir extraordinariamente

os preços de todos os géneros n'esta Cidade:

os que menos sc tem elevado, custam hoje

50 por cento mais do que ha dois annos, e

alguns ha que téem dobrado e triplicado de

preço.

MOÇAMBIQUE.

Segundo as noticias ultimamente recebidas,

o commercio prosperava em todos os portos

da Província, á excepção de Quilimane, pelas

desordens que tem havido no interior. Os ne-

gros haviam novamente atacado Tete. O Chefe

Joaquim da Bamba continuava nas suas des-

ordens e malfeitorias; com tudo o outro Chefe

Choutama mostrava-se disposto a prestar obe-

diência.

Era notório que o Governador ia mandar

para Lourenço Marques um Cirurgião, e alguns

artistas para a execução das obras que ali se

tem mandado fazer.

ANGOLA.

Receberam-se ultimamente noticias e Bole-

tins do governo de Angola.

A Provincia estava em soeego, continuan-

do-se no Districto de Mossamedes a dar grande

desenvolvimento não só á cultura da canoa de

assucar, mas á do algodão. Tinham já ali che-

gado duas machinas de descaroçar o algodão,

que o governo mandou de Lisboa ao Director

da Colónia Bernardino Freire de Figueiredo

Abreu e Castro.

O Governador d'este Districto, Fernando da

Costa Leal, tinba feito uma exploração ao rio

Cunene, conseguindo reconhecer e demarcar o

local da costa em que aquelle rio vem entrar

no mar. No próximo numero daremos a este

respeito noticias circumslanciadas.

No Boletim n.' 4S3 vem inserto o auto de

reconhecimento de preito e vassallagem pres-

tado pelo Rei de Molembo, por meio de seus

Embaixadores, nas mãos do Governador Ge-

ral de Angola, em audiência publica.
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PARTE WAO OI FICIAL.

COXTIMJAÇÀO DE VIAGEM COM DESTINO
ÁS CABECEIRAS DO BIO SENA.

Por Joaquim odrlguc» Orara

(Cnarfido ff. 101.)

'A DA VIAGEM DA PltOVINCIA DO BIDÉ Á P08-
SEtóÀO DU REGULO MATIA.WO.

1846—Maio 4—Léguas 3.

Partimos do sitio Caquenha, e acampámos
em o da Boa-mita; terreno plano e limpo,

boas aguas.—Sem mais novidade.

M. 5—Leg. 3
%

-.

Seguimos, e acampámos em o sitio deno-
minado Quilice; com matos altos e fechados

em parte; este potentado obedece ao Soba do
novidade.

M. 6.

Occopei-me n este dia a ajuntar carrega-

M. 7.

Occupei-me no mesmo acima.

M. 8.

Occupei-me no mesmo acima.

M. Leg. 4

8eguimos, c acampámos em o sitio ÍAuaia;

terreno plano e limpo: este Soba é irmão de

D. Antonio de Alencastro, governa o territó-

rio das Ganguellas, gente de má índole, la-

drões, de todo formam um crime; a sua maior
oceupaeào é roubar os negociadores, que pas-

sam por seus domínios, imputando-lhe* crimes

que imaginam a seu bel-prazer, como: «ha tan-

tos annos aqui passou fuâo, e pisou a minha
lavoura, perdi o meu mantimento, ou aqui

passou conduzindo um dos seus escravos doente

em uma rede, deixando a peste nas minhas
(erras, dc qual resultou a morte de alguns de

filhos; pague a vida d'elles.» Se o pobre

não tem forças para fazer face a taes

prepotências, não tem remédio senão sujeitar-

se ao que quer o Soba. A primeira cousa que
lhe pedem é uma cabra, depois um porco,

servindo este de ajuste ao phantastico delicto;

mas se o negociante é esperto, e conhecedor

de tão nefandos costumes, dá-lbe somente ses-

ANN. DO C. CLT. — PASTE NÃO 0FF .—SERIE I.

senta pannos, sendo a cabra regulada por vinte

pannos, e o porco por quarenta, consumindo

tres e qoatro dias em decidirem este mucano

(crime). Adoram os idolos.—Sem mais novi-

d ade.

M. 10.

Seguimos, e acampámos em o sitio Calon-

go.; deserto, matos altos e fechados.—Sem
mais novidade.

M. 11.

Estivemos parados no mesmo logar por causa

da moléstia de alguas carregadores.—Sem
mais novidade.

II. IS.

Seguimos, e acampámos em o sitio Cassa-

Capuebo; deserto.—Sem mais novidade.

M. 13.

Seguimos, e acampámos em o sitio Camo-

thito; deserto.

M. 14—Leg. 7.

Seguimos, e acampámos em o sitio Gombe;

margem do rio Quanza; este Soba é irmão do

Regulo Sinde, tem bastante povo, e de má Ín-

dole, ladroes por natureza, bastante supersti-

ciosos, inconstantes em seus tratos, facinoro-

sos; terreno fértil. Para o commercio offerece

cera, marfim, escravos; seu terreno é plano,

e próprio para toda e qualquer agricultura;

avista a margem do rio Quanza, é senhor de

um vasto continente, assolando com suas guer-

ras os Ganguellas.—Nada mais a referir.

BI. 15.

Seguimos, e acampámos «'um porto do mes-

mo regulo, e ahi estivemos fornecendo a ca-

ravana dois dias para passarmos além do rio.

—Sem mais novidade.

M. 16.

Estivemos no sitio retro fornecendo a ca-

ravana, como no primeiro dia.

Qoe extensas e lindas várzeas nio _

este potentado nas margens do Quanza, pró-

prias para canna, arroz, tabaco!!! Que esta-

belecimentos se não poderiam fazer n'este ame-

- FEVEREIRO 1855. I*
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no soloH Que reditos não percebe esle Re-
gulo! Só o artigo fretes de seus portos, dos

viajantes que transitam para o interior como
Quiôco, Bunda, Quiengo, Bomba, Luena,
Luvar, Ambuellas, Cangilla, Cambaca, Cassa-

by, etc. com suas cargas, regulando cada ama
a um panno, equivalente a quatrocentos réis,

a quanto não orça?! ! O que perde a nação
em não possuir estes territórios; já as passa-

gens dos portos, já os diurnos, qne seriam

pagos em cera e marfim, recompensariam a per-

da de outros domínios, que a nação tem sof-

frido, sendo espoliada, e voltando suas vistas

para esta parte do continente se enriquece-
ria, libertando-a do olvido a que ha sido de-

votada.

M. 17—Leg. 4.

Seguimos, e acampámos em o sitio Cacon-
de; este regulo obedece ao Sinde. O terreno

é plano, matos rasteiros, cortado de riachos

e fértil. Possue cera, marfim e escravos. Ado-
ram os idolos, etc.—Nada mais digno de men-
ção.

M. 18— Leg. 4.

Seguimos, e acampámos em terras perten-

centes ao regulo Quiengo, bem perto da sua
Banza, em o mato; terreno plano e fértil. Este
potentado é senhor de uma vasta possessão,

são da nação da Bunda, e Ganguellas, andam
nús, só com um couro de qualquer animal sil-

vestre cingindo-lhe a cintura ; são pouco ani-

mosos, usam em suas guerras de arco e fre-

cha, lanças, e lambem de armas portuguezas,
porém frequentemente da frecha.

Tem sempre sido derrotados pelos régulos

Sinde e Bomba. São inconstantes em seus
tratos, ladroes, mui supersticiosos, adoradores
de ídolos, e tudo mais conforme fica descripto.

M. 19.

Mandei n este dia intimar o dito regulo por
Àndré Francisco Jeronymo, e outro, para tra-

tarmos negócios de consideração, bem como
o presente do costume que lhe mandei levar,

o qual recebeu, e me mandou dizer, que no dia

seguinte se apresentaria, e seu estado para
conferenciarmos; e assim cumpriu.

H. 80.

Àpresentaram-se-me os macotas, e á frente

delles o seu chefe das dez para as onze ho-
ras da manhã, e logo mandei reunir a cara-
vana no meio do acampamento, e offereci-lhe

assento, dando-lhe a direita; perguntei-lhe:

«Quem sois vós?» Respondeu: «Sou Muana,
Angana, Quiengo, Quiatalla, neto do regulo

Gombo das Ganguellas.» Continuei eu: «Que
fins vos trouxeram a este acampamento?» Res-
pondeu « que elle, e os seus macotas foram
chamados pelo mondelle (branco) para fallar-

Ihes, não sabendo sobre que, » e depois de

ouvi-lo com toda a attençâo, eu assim lhes

• (Seguese um discurso ao Quiengo para vi-

ver em sujeição ao Governo Portuguez, e abra-

çar a Religião Ckristã, do que lhe havia de re-

sultar a protecção de Portuguezes, com muita

utilidade d'elle regulo e de seus povos.)

Respondeu elle «.que ficava certo dos dese-

jos do Maneputo (nome qne geralmente dão

ao -Governo dos homens brancos), e da sua

vontade, que muito sentia se a escravatura

se acabasse, porque os seus criminosos são

punidos sendo vendidos, que os prisioneiros

de guerra também o eram, e que elle acha-

va melhor do que manda-los malar ; mas que

se o Maneputo se obrigava a mandar nego-

ciadores ás suas terras com fazendas, e que

não quízessem comprar escravos, que muito

custaria o não vende-los; mas que precisando

elles das fazendas as haviam de trocar por cera

e marfim. Que elle faria para que d ali em
diante os seus filhos não*roubassem os negocia-

dores, que fossem, ou passassem por suas ter-

ras. Pediu mais para que eu, como mandado do

Governo, fizesse com que o Sobado Bine, um
dos maiores potentados, obrigasse os Régulos

Sinde c Bomba a não lhe fazerem mais guer-

ra, com que os derrota annualmente, reco-

nbecendo-o como amigo. O que tudo me foi

explicado no idioma porluguez pelos interpre-

tes André Francisco Jeronymo, Vicente Fer-

reira da Roza, Manuel Francisco da Concei-

ção, Gaspar Antonio Ferreira, todos súbditos

de Sua Magestade, e naturaes da Província

de Angola.

ob»ervaçA».

Estivemos tres dias neste território forne-

cendo-nos de mantimentos para passarmos um
deserto, e durante este tempo observei o re-

gosijo que aquella gente manifestava : logo que

o regulo e seu povo se recolheu ás suas ha-

bitações cantaram e tocaram cantigas cm lou-

vor do seu Deus da guerra, porque tive a cu-

riosidade de perguntar a que fim tendia a sua

alegria; responderam-me, que como o Ma-

neputo se linha lembrado d elles, o regulo,

em recompensa, ordenara a seus povos, que

festejassem os idolos, pela mercê que acabavam

de receber, mandando o Maneputo procura-

os, e receber a sua amisade, promettendo-

lhes livrar da guerra de seus oppressores, que

foram as almas dos seus macullos (defuntos)

que tinham conseguido de seu Deus que abran-

dasse a ira de seus inimigos, e que seus fi-

lhos, que escaparam da morte, se achavam de-

fendidos pelo Deus da guerra do Maneputo.

Disseram-me lambem que n aquelles dois dias

tinham sido apanhados dois negociantes com
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fazendas, naturaes do Presidio de Caconda

;

mas que sabendo o regulo das ordens do Ma-
neputo os mandara soltar, entregando-lhes as

fazendas, isao fizeram por crimes de outros

negociadores. Que as ordens já se tinham da-

do para os povos não roubarem os negociado-

res que passassem com fazendas. Depois man •

dou-me uma cabeça de gado para sustento da

minha comitiva; e notando que todos eiles

andaram pintados de barro branco, e per-

guntando o que aqoilto significava, responde-

ram-me, que era seus enfeites em honra ao

Deus da guerra, porque tinham recebido as or-

dens do Maneputo.

É o quanto passei com este regulo, e seu

povo, que, apezar de selvagem, temem as ar-

mas pela destruição que fazem.

M. 21—Leg. 5.

Seguimos, rompendo matos, e acampámos
á margem do riacho denominado Bemdica; de-

serto, matos altos e fechados, terreno plano,

em partes pantanoso, cortado de riacho*, nas-

centes. Qualquer viajante que transitar por
estas terras não pode fazer viagens grandes,

porque de quarto em quarto de légua, pouco
majs ou menos, encontra pântanos; e se leva

montada, precisa mandar fazer pontes, aliás

perderá o animal.—Sem mais novidade.

M. 88— Leg. 6.

Seguimos, e acampámos á margem de um
riacho Cotia, deserto, matos altos, em partes

rasteiros. O Cotia é caudaloso no tempo de in-

verno, sendo no verão de pouca consideração

;

tem sua nascente ao norte, e tributa suas aguas
ao rio Caiba, e este ao Quanza. Tem de largo

em partes quatro e cinco braças, pouco mais
ou menos, em partes fundo, e não se passa a
vau, só por método pontes. Este rio estende-
se por uma grande campina, que alagando
não dá passagem ao viajante.

M 23— Leg. 5^.
Seguimos, e acampámos era o riacho Ca-

faemba, deserto, matos altos e fechados em
parte, e areaes. É caudaloso este rio no tem-
po de inverno, sua nascente é a leste, sua di-

recção a oeste, é tributário do Cuiba, largura
em partes quatro braças, fundo em consequên-
cia de correr por entre duas serras ; terreno

montanhoso.—Sem mais novidade.

M. 24— Leg. 6.

Seguimos, e acampámos em o logar deno-
minado Mona-Cuquia, deserto, matos rastei-

as, em partes altos e fechados, cortado de
riachos com boas aguas.—Sem mais novidade.

M. 25.— Leg. 4.

Seguimos, e acampámos em Della-Guenga,
deserto, seus matos os acima referidos, cor-
tando grandes valles, e pântanos cheios de
«wquitw, c uma mosca similhante ao abe-

Ihão, que, mordendo, immcdialamente inflani-

ma a parle ofleodida.

Muito padece o pobre viajante.— Sem mais

novidade.

M. 26.—Leg. 5^.

Seguimos, e acampámos em a margem do
rio Muangôa; é de pouca consideração, e tri-

buta suas aguas ao rio Casiaby ; passámos na

cabeceira d'elle; matos altos, terreno arenoso.

—Sem mais novidade.

M. 27— Leg. 8.

Seguimos viagem pela margem do mesmo
rio, e acampámos em o sitio denominado Ca-

mussanba, fronteira dos domínios do regulo

Canhica-Catembo, do Quióco, mato fechado;

tendo partido do fundo ao romper da auro-

ra, chegámos ao sitio mencionado das tres

para as quatro horas da tarde, tendo marcha-

do por um grande areal .—Sem mais novidade.

M. 28—Leg. 5 1.

Seguimos viagem, e acampámos em o sitio

chamado Cassango, distante tres léguas da ca-

pital do regulo Canhiea, e logo que abarracá-

mos ordenei ao interprete André Francisco

Jeronymo, e outros, para que no dia seguinte

se apresentassem na capital do mesmo a cum-
primenta-lo, e pagar-lhe o competente tributo

do costume, pois que são direitos que se não

dispensam a pessoa alguma ; e logo que o ne-

gociante chega, se não tem o cuidado de raan-

(lar-lhe o que é devido, elle envia os seus im-

pungas ofliciacs' ao acampamento, a fim de

cobrar, e n'esse caso exigem o dobro do que

sc lhe deveria dar; e marchando os interpre-

tes no dia determinado, encontraram o regulo

e seu estado, e o cumprimentaram, entregan-

do-lhe a offerta, que lhe havia mandado, va-

lor de 40&000 réis em fazendas de bom gos-

to: n'c5sa occasião o mandei convidar para se

apresentar no acampamento, bem como o seu

estado, para tratarmos negócios de considera-

ção, e que se tornavam recíprocos, a bem de

sua prosperidade e de seus povos, por ordens

que tinha a publicar' do Maneputo (Sua Ma-
gestade); e recebendo o regulo o seu tributo

teve a liberdade de me mandar dizer pelos

meus interpretes, c seus officiaes: «Recebi o

que o Quinder (branco) me manda, porém

não estou satisfeito; porque o que me mandou

é pouco á vista de tanta fazenda que leva

;

não tem vergonha de me mandar só isto?
!

,

que me mande dois barris de pólvora, dois

fardos de baeta e panno, oito armas, um ca-

pote, uma farda, e chapéu armado, espada, e

que mande vestir os meus filhos, e macotas.

Se quer que eu vá ao seu acampamento, que

é o que de mim quer o Maneputo de Loan-

da? I o que é que me manda? manda-me pro-

curar para tratar negócios; que negócios iem
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comigo? elie precisa de mim, por isso é que

me manda convidar; eu não preciso d'elle, pois

que de minhas terras é que lhe vae a cera ; p

atreveu-se a mandar-me esta boa resposta, e I

logo carregadores para eu lhe mandar tudo

quanto me linha pedido; e ouvindo tal res-

posta, ordenei aos intreprctes para lhe com-

municarcm, que o Maneputo d elle não pre-

cisava-; que se o mandava convidar era para

interesses recíprocos, e talvez mais úteis a elle

regulo, a fim de o trazer á boa ordem, e se

as intenções do governo não fossem justas,

que elie também podia sobre cilas pensar, e

que eu despresava o modo por que, por via

dos interpretes, me respondeu; que se o Ma-

neputo quizesse, para o castigar do seu atre-

vimento, bastava prohibir que por suas terras

passassem fazendas
;
que a cera se compra em

todas as partes, e assim elle reconheceria o

seu erro, e se veria obrigado a vestir couros

de animacs, e a comerem a cera, e que tarde

se arrependeria de não abraçar a amizade e

alliança, para sua felicidade, e augmenlo do

seu estado; o que tudo lhe mandei explicar

em lingua própria, que bem entenderam, e ac-

crcscenlei que nada mais tinha a mandar-lhe,

que já tinha pago os direitos, que lhe compe-

tem, e que se elle se valesse da força, que eu o

considerava como ladrão, que se ia expor ou

a vencer ou a morrer em bocas de fogo: e

dada esta resposta aos seus emissários, na pre-

sença d'clles mandei reunir a minha força, e

fazendo-lhe ver em poucas palavras a inso-

lência do Canbica, exigindo, além do que já

tinha recebido, uma porção de diversos géne-

ros e fazendas, que nos preparássemos para

rechaçar os seus insultos, e mesmo porque nos

achávamos entre ladrões, distribuindo cartu-

xa me para a primeira voz; e estávamos prora-

ptos não só para a defensiva, como para a

offensiva, meio este ultimo que nunca o po-

ríamos era pratica; esperei o seu ataque, mas
não se atreveram. Compunha-se a minha força

de quinhentas armas de fogo, sem fallar em
bacamartes, estando bem fornecido de pól-

vora e bala.— Nada mais occorreu.

»um »€ W^iun.

Adnram os ídolos denominados Caanda, e

Muquiii. Caanda é a quem adoram por seu

Deus.

Muquixi é outro idolo, que está posto den-

tro de um cercado de palha, no meio de uma
vargem, perlo de fonte, ou rio, aonde tiram

agua todos os dias; e qualquer d'esles selva-

gens, todas as vezes que ali passam, che-

gam-se, e deitam-lbe ou um pouco de barro

hranro, ou uma rspwip de farinha de milho,

ou uma mandioca, acompanhando a oferta a

sua competente arenga em a lingua d'elles,

depois do que seguem a jornada : Devo notar

a particularidade de que esses ídolos só po-

dem ser visitados, ou por aquelles que são cir-

cumeidados, ou pelas virgens, os mais passam
de largo, virando a cara para a parte oppos-

ta, e repetindo outras palavras.

M . 29.

Occupei-meem fornecera caravana de man-
timentos.—Sem mais novidade.

M. 30— Leg. 4 :.

Seguimos viagem, e acampámos cm o sitio

Bossohi. Aqui governa o Muana Angana
Monce, sobrinho do regulo Canhica-Catembo:

seus matos altos e fechados, terreno pantano-

so, estéril.— Sem mais novidade.

M. 31— Leg. 3~.

Seguimos, e acampámos em o sitio de Mn<i-

na-Angana, irmã do mesmo regulo; matos
rasteiros, terreno plano, e estéril, com pânta-

nos.— Sem mais novidade.

Junho 1— Leg. 6.

Seguimos, e acampámos em o sitio Muata-
Macuto, terreno montanhoso com areaes, cbeio

de riachos e pântanos, pedregoso e estéril.— Sem mais novidade.

J. 2—Leg. 0.

Seguimos, e acampámos em a margem do
riacho Lumegi; matos altos e fechados, ter-

reno montanhoso, e areento.— Sem mais no-

vidade.

J. 3—Leg. .') .

Seguimos, e acampámos em o sitio Luaxi,

Sobeta do Muana-Angana Donge; terreno

montanhoso, estéril.—Sem mais novidade.

J. 4— Leg. 3.

Seguimos, e acampámos em o sitio do re-

gulo Morna, na margem do rio; o mesmo ter-

reno, c o mais segundo uca referido.—Sem
roais novidade.

J. 5— Leg. 4-;.

Seguimos, c acampámos cm o sitio Muquin-
da, á margem de um pequeno riacho, que tri-

buta suas aguas ao rio Luaqve; matos altos,

terreno montanhoso, e estéril.—Sem mais no-

vidade.

J. 6— Leg. 5.

Seguimos, e acampámos em o sitio Masnm-
go

t
no mato; terreno plano, cheio de pânta-

nos, estéril.—Sem mais novidade.

J. 7— Leg. 4-'.

Seguimos, e acampámos em o sitio Lussagi,

no mato, terreno plano, matos altos e fechados,

cm partes rasteiros.—Sem mais novidade.

J. 8— Leg. 5.

Seguimos, e acampámes em o sitio Loangri-

co; é um rio que tributa noCassaby ; matos ras-

teiros, terreno plano.— Sem mais novidade.
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J. 9—Leg. 4.

Seguimos, e acampámos em o sitio Quissan-

gatto, pertencente ao Donge; matos rasteiros,

terreno plano e arenoso.—Sem mais novidade.

J. 10.

Seguimos, e acampámos em o mesmo sitio,

nio só porque foi preciso abastecerroo-nos de
viveres, como também para mandar sepultar

um carregador, que falleceu ao despontar da
aurora, chamado Francisco Luiz, natural do
districto do Golumbo-Alto, Soba Quilombo,
sendo isso feito occoltamente, em consequên-
cia do gentio não entrar no conhecimento;

pois. que faliecendo qualquer pessoa em terri-

tório gentílico não se pode mandar sepultar

sem que se faça participante ao governo que
rege aquella terra ; e o viajante é muitas ve-

zes empatado quatro e cinco dias, tratando em
pagar o crime, porque o regulo exige as mais
das vezes o valor de 100&000 réis em fazen-

das, ou em outro qualquer objecto, que cor-»

responda áquella somma.—Sem mais novi-

J. 11—Leg. 5.

Seguimos, e acampámos em a margem do
rio Coiuibi; terreno plano, matos rasteiros,

pantanoso e estéril.—Sem mais novidade.

J. 12— Leg. 6.

Seguimos, e acampámos á margem do ria-

cho Muli, seus matos altos e fechados, terreno

plano e fértil.

Este regulo se chama Canjanga, tem para

permutação cera, escravos. Assentando o nosso

< ampo ordenei aos interpretes para que se di-

rigissem á capital do regulo, que ficava perto,

a tim de o cumprimentarem, e ofTerecerem da
minha parte o tributo do costume; e entre-

gando o valor de 20$Ú00 réis em fazendas de
bom gosto, o que ha de dizer o bom do re-

gulo? Eu não me contento só com isto, quero

que em cima desta fazenda me ponha .uma
farda agaloada, um chapéu armado, uma es-

pada, uma arroba de pólvora, e um fardo de
fazenda para vestir a minha família ; por quanto
sou um homem grande, e senhor d'estas ter-

ras por onde está passando este Quinder (bran-

co). E voltando os interpretes com o presente,

que lhe havia mandado, fazendo-me ver tudo

(|uanto fica exposto; maodei-lhe dizer por
seus officiaes, que acompanharam os inter-

pretes, que nada devia ao regulo, e nem
lhe mandava a fazenda que pedia, que tinha

cumprido com o costume estabelecido, man-
dando-lhe o tributo, e que como elle não que-
ria receber, que muito agradecia a sua gene-
rosidade; o resto do dia passei a comprar
mantimentos, e não houve mais novidade.

J. 13.

Seguindo viagem, mandando pegar em car-

gas, indo já adiantada a maior parte doa car-

regadores, eis quando o regulo, no meio dos

seus povos, armados de frechas, corre para

cortar-me a estrada, e fazer preza em algu-

mas cargas; logo que se me participou a sua

intenção, mandei tocar a reunir, e expedi or-

dem aos que se tinham adiantado para volta-

rem, e junta que foi toda a caravana, larga-

ram cargas, tomaram armas, mando avançar,

e dividindo a força em tres pelotões, um to-

mando conta da fazenda e guarda d'ella, ou-

tro cortando-lhes a retaguarda, e o terceiro

tomando-lhes a frente: assim que os apanhei
no meio ordenei ao comniandante da força*

que no conflicto elegi, que prendessem o re-

gulo, roas que não lhe fizessem mal, condu-
zindo-o á minha presença, e executando as

minhas ordens. Cercado elle e o seu povo, e
não havendo meios de evasão, se entregou á

discrição, dizendo-me que seus fins nào eram
offensivos, que vinham pedir licença porá pas-

sarem o dia entre nós, e que se eu consentisse

que suas mulheres nos vendessem mantimen-
tos, que estava promplo a receber a offerta

feita, e que eu havia de partir com um pre-

sente delle, o que tudo Ibe concedi, e que
estava ás ordens. Quando o gentio não leva

a effeito os sèus intentos, usa de enganos para

que apanhando incauto o viajante possa en-

tão tirar o partido, que sempre tem em vista

(o roubo); mas estes a nada se atreveram, e

levaram o resto do dia em obsequiar os car-

regadores com vinhos do paiz, cabras, etc.

:

comludo, porém, não me fiei, logo que anon-
teceu, mandei distribuir rondas, postei seriti-

nellas em volta do acampamento, e eu ron-

dando-as; e como a Banza do Soba era visi-

nha do campo em que me achava, presencia-

ram todos estes preparativos, e ao amanhecer
nem uma só pessoa me appareceu ; mandei le-

vantar, pegar em cargas sem haver quem nos

impedisse. Ora se um punhado de bomens ar-

mados dita a lei a um Soba, e seu povo, o

que não faria uma força disciplinada própria

e de propósito mandada para avassallar este

ou aquelle potentado? Tendo já marchado umas
tres léguas, vieram em nosso seguimento dois

macotas do mesmo regulo, e chegando-se, dis-

scram-me, que seu amo lhes havia ordenado

para acompanharem o Quinder até o fim de

seus territórios; á vista d'esta offerta, d'ella
•

desconfiei, comtudo dando providencias segui-

mos viagem sem haver roais novidade; aconi-

panharam-me os dois tratando-os bem, até

que 6e retiraram.

J. 14—Leg. 5.

Seguimos viagem, e acampámos á mar-

gem do rio Lhoxí, território do regulo Mua-
na-Angana Tanga; matos rasteiro», terreno
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plano, pantanoso, estéril. •—Sem mais novi-

dade.

Fins de todo o domínio do regulo Cabita-

Catembo.

DESCRIPÇÀO DO QUlÔCO. T£BB\8 DO POTE.MTA.DO
CABtTA-CATEUBO

Esta província se acha no centro das ter-

ras dos régulos Bomba, Bunda, Obegy, Mi-

nungo, Loena, e Cassaby. O sen clima é

frio em consequência de ser coberto de gran-

des matos, cbeio de riachos e pântanos, es-

téril, por não ser o seu terreno próprio para

qualquer agricultura; somente produz milho

miúdo, massango, feijão e mandioca, mas
esta mesma é de má qualidade, amargosa;

muito abundante de gallinhas, e de boa qua-

lidade, de cabras, ovelhas, mel, etc. Qual-

quer viajante que transitar por esta para o

interior, precisa precaver-se de mantimentos,

e ter uma força capaz, e que tenha um chefe

corajoso para commandar ; e descontar também
as faltas d'estes selvagens; deve ser cordato,

não mandar fazer fogo sem qoe primeiro seja

provocado, tomando todas as cautelas precisas

para defesa da caravana; porque de ordinário

vivem entre os matos, no meio de suas la-

vouras, tendo por habitação um pequeno cer-

cado de palha, á similhança de animaes sil-

vestres.

Inclinados ao roubo, não respeitam branco

algum, que passe por suas terras, ainda que
conheçam ser bastante intrépido. Ha em gran-

de abundância a cera; d'aqui annualmente se

transportam para o Bihé e Cassangc immensas
carregações: com segurança posso affirmar,

que a maior parte da cera que se transporta

de Benguella e Loanda d'aqui procede, e da

Bunda ; o que de fazendas se nio perdem para

a compra d este género roubadas pelo selva-

gem. Se o negociador cuspiu perante um pre-

to, ou preta do paiz, paga o valor de 40 a

50&000 réis, dando graças a Deus de não ser

assassinado. Se por acaso ali fallece ou nego-
ciador, ou fâmulo, ou escravo, ou se tiver um
cio, além de lhe confiscarem tudo quanto ti-

ver, sacam-lhe a própria roupa do corpo, e o

. desgraçado trata de ausentar-se de noite, aliás

é apanhado e vendido, quando tem a felici-

dade de o não matarem. É crime o passa r-se

de tipóia pelas suas lavouras, ou mesmotem
frente de suas choupanas; porque, dizem el-

les, que o Mnndogo (naturaes dos presídios

avassallados) lhe havia conduzido a morte á

sua lavoura, e d esta á sua habitação, e se-

riam mortos quando fossem colher o seu man-
timento; em fim talvez seja neste domínio

aonde os negociadores dos dislrictos e presí-

dios tem perdido maior quantidade de fazen-

das, em razão d'esses abusos, e ciladas arma-
das aos incautos pelo gentio; e quem mais

tem commerciado entre elles tem sido os Suis-

tas, isto é, aquelles, que levam de 100 a

£00£000 reis, pois que introduzem-se pelo in-

terior em compra de cera, e os que levam
maior carregação de fazendas não se dão a

esse negocio pelo grande trabalho de a fun-

direm, pois que o gentio a traz virgem ; além
do risco a que se expõe de ser roubado, oo

mesmo assassinado, não valendo a pena tante

incommodo. Se forças houvessem para derro-

tar estes povos, subjuga ndo-os, para tributa-

rem annualmente cera, e tirar os embaraços,
diminuindo os prejuízos que elles tem causa-

do ao commercio; a nação colheria abundan-
tes fructos desta terra rica de cera, porque

parece que o Supremo Arcbitecto compensou
a esterilidade d este solo com abundância de

cera, que emprega todo este gentio da sua co-

lheita. Elles não tem morada certa, são erran-

tes, á excepção de todos os outros povos por

onde transitei, qne ou melhores, ou peiores

fabricam suas cubatas; estes, porém, vivem
dispersos, ás vezes no meio de suas lavras,

tendo somente por domicilio um cercado redon-

do, expostos á inconstância do tempo ; conotado

no rigor do inverno é que cobrem esta caba-

na, mas linda que seja a estação, descobrem-
na, tendo por tecto o firmamento, com ma-
deira em abundância para bem construírem

suas moradas: estes homens tão brutaes, co-

mo os outros habitantes das selvas, são indi-

gnos de comini scração, porque não são bons pa-

ra si, nem para os mais. Andam nós, somente
com dois couros de veado, um atrás, outro adian-

te, cabeça nua cheia de azeite de mamona,
seu cachimbo, arco e frecha, assim como as

pretas; alguma fazenda que compram não a

vestem, julgam-se indignos de traja-las. Nem
o mesmo regulo tem capital, que o faça res-

peitar, como todos os outros ; vive n'um gran-

de mato, e n'elle com seus povos, por domi-

cilio uma cubata em que elle, e sua concu-

bina residem; porém no verão manda-lbe ti-

rar o tecto, c fica descoberta, e segundo seus

costumes outra moda de viver lhes não é per-

mittida. Este uso tão singular e extravagante

somente se vê n'esle gentio, que os demais

tem suas capitães, segundo o gosto do regu-

lo, melhor, ou peior, etc. Os Quirabundos

(pretos carregadores do Bihé) bastante guer-

reiros, tem elles, e outros roais habitantes do

Bihé, perdido muita fazenda n 'estas terras, e

seriam os primeiros, que se poriam prom-

ptos para derrota-los, c até avassalla-los, pois

que lhes fica distante doze dias de viagem
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—Foram as informações que colhi e presen-

ciei.

J. 15—Leg. 5.

Seguimos, e acampámos em a margem do
rio Lueli; matos altos, terreno plano, sem ha-

bitações.—Sem novidade.

J. 16— Leg. 6^.

Seguimos, e acampámos em a margem do

rio Cassaby ; este rio é tributário do Sena, cau-

daloso em tempo de chuvas, e mesmo arreba-

tado em qualquer tempo, não se pôde vadear,

é ianavegavel pelos grandes penedos, que ob-

struem o seu leito; sua nascente é ao norte,

e fae rompendo todo este território, e do Ma-
tianvo ; terreno plano, matos rasteiros, estéril.

J. 17—Leg. 5~.

Seguimos, descendo pelo mesmo rio, e acam-
pamos em o Mueu, perto da capital do poten-

tado Muana-Àngola Diaubamo, sobrinho do
poderoso Catendo, á margem do mesmo rio,

montanhoso em partes, matos altos e fecha-

dos, abundante de milho, feijão, farinha de

mandioca, milho miúdo, massango, etc.

J. 18.

No mesmo sitio occupei-me em fornecer a

caravana de mantimentos, e ordenei aos in-

terpretes André Francisco Jeronymo, e outros

liara que fossem á capital do regulo cumpri-

menta-lo, e apresentar-lhe a minha offerta do
costume, e dizer-lhe que elle e seu estado se

deveriam apresentar no acampamento para

lhe communicar ordens que tinha, e tratar-

mos negócios de interesse para ambos ; rece-

bendo a mensagema grndeceu, respondendo
que muito folgava ter ali chegado, e que no
dia seguinte se apresentaria, e seus macotas
para saber o que eu queria. Das quatro para
as cinco horas da tarde mandou visitar o

acampamento, e offerecer cabaças de vinho do
paiz para refresco da comitiva, bem como duas
cabras, uma porção de fuba; e este dia se pas-

soq sem mais novidade.

J. 19.

Amanhecendo, mandei cumprimentar o re-

gulo e seu estado, praticando elle o mesmo
comigo ; mandoo-me avisar que das nove para

is dez horas do dia elic e seu estado se apre-

sentariam no acampamento, e na hora apra-

zada compareceu na frente de seus instrumen-
tos, e recebendo-o com affecto e respeito de-
vido é sua pessoa, dei-lhe assento á minha
direita, e depois de recíprocos cumprimentos,
ordenei aos cabos que ao som de caixa man-
dassem tocar a reunir para que todos assis-

tissem á publicação das ordens de que vinha,

munido por parte do meu governo; e estando
tudo disposto na melhor ordem, passei a di-

rigir-lhe a seguinte falia.

fSegue-se aqui um discurso ao Catende, para

ao Gc
e ponha termo ao commereio da

o qual, por extenso, se omitte.)

Depois de tudo isto lhe ser explicado pelos

mencionados interpretes em a sua própria lín-

gua, que bem entendeu, assim me respondeu:

O Mantianvo me entregou o governo d 'estas

terras, e mo ordenou que o meu povo não

roube, nem maltrate os negociadores, que o

procuram. Que conhece a vantagem dcalliar-

se com o Maneputo, e que de tudo ficava cer-

to; mas como eu ia para o Matianvo, que com
elle trataria o que fosse bom a todos, e o que
elle fizesse estava bem feito. Que pelas mui-

tas fazendas que passam por suas terras é que
elle fazia idéa da grandeza do Maneputo, que
nunca os mandou procurar, senão agora. Que
não estando elles muito contentes com o Ma-
tianvo, era occasião, se o Maneputo quizesse,

d'elles rebellarem-se, porque nada possuíam,

que não estivesse sujeito aos desejos do Ma-
tianvo, e que ao menor desagrado era corta-

da a cabeça ao delinquente, havendo dia de
muitas cabeças serem cortadas. Perguntei-lhea

porque elle, e os mais potentados soffriam tão

feroz despotismo ? Quem nos protegerá se rom-

permos com o Matianvo? Só o poder do Ma-
neputo: do contrario que tinham medo de per-

derem a acção, e que depois eram victimas.

Inteirado por estas respostas do descontenta-

mento que conheci haver contra o Matianvo,

ainda uma vez lhe disse : E muito, estaes acos-

tumado a um governo tão bárbaro! Respon-

deu-me: Que farei? Se tivesse quem me soc-

corresse me declarava livre do Matianvo, e

dava obediência ao Maneputo. Estou conven-

cido que não se despresando o meio de fre-

quentar todos estes Sobas, pouco e pouco, sem
interferir o-poder da força, sem maior dispên-

dio se alcançaria, senão o preito de homena-

gem e obediência, ao menos a sua alliança

tão util e tão necessária, encarada por qual-

quer dos lados, quer pelo politico, quer pelo

moral. Ainda me disse, que se o Matianvo não

estivesse pelo que lhe communiqoei, que elle

e seu povo acceitavam a minha proposta, po-

rém que o Maneputo o não desamparasse. O
que tudo me. foi explicado no idioma portu-

guez pelos interpretes. Concluída a audiência

dei vivas a Sua Magestade A Rainha, a S. Ex.*

o Governador Geral de Angola, á Nação Por-

tugueza ; e ao ultimo viva correspondiam vinte

e um tiros de espingarda.

No mesmo aoto o regulo Catende pediu li-

cença, e mandou dar também vinte e um ti-

ros. Catende, 19 de Junho de 1846.

J. 80— Leg. 4.

Seguimos viagem, descendo pela margem

do rio Cassaby, terras do Muana-Angana Na-
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niclambo; seus nia los altos c fechados, terre-

no montanhoso, estéril. —Sem mais novidade.

J. 81.

Seguimos pela margem do mesmo rio, e

acampámos perto da capital do regulo Caten-

de-Mucanzo, avô do que fica mencionado.

Este é um potentado posto pelo Matianvo para

governar estas terras. E homem pacifico e

obediente, cordato; terá pouco mais ou menos
setenta annoa, esbelto e reforçado; trajava

um panno de baeta encarnada, e á cinta orna

tira de couro preto, que o cingia, da largura

de um palmo: na mão o seu alfange, acom-
panhado do seu estado.

Logo que acampámos ordenei aos interpre-

tes para que se dirigissem á sua capital a

cumprimenta-lo, e pagar-lhe o tributo do cos-

tume, e pedir-lhe para comparecer no acam-
pamento para contratos que tinha a fazer.

Respondeu, que descansasse, que no dia se-

guinte se apresentaria e seu estado; e cum-
priu, como mandou dizer.

J. 22.

Apresentando-se elle, e seu estado das dez

para as onze horas da manhã, e tendo-o rece-

bido com toda a dignidade, offereci-lhe assen-

to, e aos seus raaioraes, e feitos os devidos

cumprimentos, dirigi-lhe a palavra.

(Aqui se segue um discurso em que procura
persuadir ao Vatende-que lhe convém acabar a
venda de escravos, e dar segurança aos nego-

ciantes que vierem ás suas terras, que se omitte

por conter idéas ja sabidas; ao qual elle res-

Que agradeciam ao Maneputo este convijc

e que por elle e por seu povo estão promptos

a observar os preceitos que lhe acabava de
annunciar, sem ordem mesmo do Matianvo,

a quem obedecia
; que este lhe havia con lia-

do o governo do Cassaby, e dos outros pos-

tos das suas fronteiras, e Ibe ordenéra que
quando os filhos do Maneputo se dirigissem

ás suas terras qne os reconhecesse como ta es,

e lhes não pozesse embaraços em snas nego-
ciações, e os que se dirigissem a elle, que
Ibes désse um macota para os acompanhar e

ensinar-lhes o caminho, até os por em outros

dominios; e que dirigindo-me eu á capital do
Matianvo, e fazendo-lhe as propostas qne aca-

bavam de lhe ser presentes e aos mais poten-

tados, que se persuadia que duvida alguma
se offerecia por parte do Matianvo em annnir;

pois as julgava úteis, e mesmo porque nenhum
d'elles podia ir de encontro ás ordens do Ma-
neputo; que elles precisavam de fazendas; e

o Maneputo o que d'elles necessitava? O que
tudo me foi explicado pelos interpretes.

Finda a pratica para infundir-Ihcs respeito

mandei dar vinte c um tiros : e os rivas a Sua

Magcstade A Rainha, á Nação Porlugueza, ao

Governador Geral, e ao regulo Catende.

Ob-crvuçào.

Finda a cerimonia conheci que o regulo se

achava possuído de jubilo, e muito de seu po-

vo, que calculei de três a quatro mil pessoas;

não largaram todo o dia e parte da noite o

acampamento, tocando ao som de marimbas e

caixas; os macotas mostravam-se pensativos,

e ás vezes praticavam uns com os outros, per-

cebendo um dos meus interpretes o seguinte

dialogo. O Maneputo raanda-nos procurar, qne

senão observarmos as suas ordens prohibe a

entrada de fazendas; e o Matianvo em que

nos é util? ! É considerado forte, porque todos

os dias manda cortar cabeças! Antes tribu-

tarmos ao Maneputo, do qne vermo-nos priva-

dos de fazendas: a opinião d'este potentado,

e os desejos do seu povo combina com os de-

sejos e opinião do Catende, o neto, « de seu

povo.

Rellglàc.

São idolatras, e seus usos e costumes já se

acham mencionados. Para o commercio offe-

rece marfim, cera, e escravos muitos. •

' J. 23— Leg. 3.

Seguimos viagem, descendo pela margem

do rio Cassaby, acampámos bem perto da re-

sidência do Muana-Àngana Qtiinhama, so-

brinho do regulo Catende Mucanzo. Este go-

verna um districto das terras de sen tio.

—

Sein mais novidade.

J. 24— Leg. 4-.

Seguimos pelo mesmo rio, e acampámos a

margem do riacho Cazona; matos rasteiros,

terreno plano e deserto.—Sem maia novidade.

J. 25— Leg. 6.

Seguimos, deixando o rio do lado esquer-

do, e tomando e rumo de leste, acampamos

em a margem de dois pequenos rios Luana

e Cassamba; deserto.—Sem mais novidade.

J. 2«—Leg. 4.

Seguimos pela margem do mesmo Luana;

matos altos e fechados em parte. Este rio na

estação invernosa é caudaloso, em consequên-

cia de ser fundo; tributa suas aguas ao Cas-

saby: N'este sitio tem uma pequena habita-

ção*; estéril porque não a plantam, matos al-

tos e fechados, terreno plano.—Sem mais no-

vidade.

J. 27—Leg. 5.

Seguimos, e acampámos em o sitio Caaim,

poucos povos, e estéril.—«Sem mais novidade

í. 28— Leg. 5 i.

Seguimos, c acampámos em a margem do

riacho Cankaje, no sitio Muata Cabango, com
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matos altos e fechados, estéril por falta de po-

vos, terreno plano.—Sem mais novidade.

J. 89—Leg. 6.

Seguimos, e acampámos em a margem do

riacho Bisa, matos altos e fechados, estéril

e deserto.—Sem mais novidade.

J. 30—Leg. «.

Seguimos, e acampámos nas margens do
riacho Cassamba; matos altos, estéril. —Sem
mais novidade.

Julho 1—Leg. 4

Seguimos, c acampámos em o sitio Quis-

sambo, Muala do regulo Quibuica; matos altos

e fechados, terreno plano.— Sem mais novi-

dade.

J. 8.— Leg. 5.

Seguimos, e acampámos á margem do rio

Cassaby, pouco distante da Capital do regulo

Quibuica; matos altos e fechados, terreno plano.

—Sem mais novidade.

J. 3.

No mesmo sitio mandei fazer acampamento
e feitoria, e remettendo o tributo ao regulo, o

mandei convidar para se apresentar na minha
residência com o seu Estado para ajustarmos

negócios de reciproco interesse, o que cumpriu.

J. 4.

Àpreaentando-se-me o dito regulo e seu es-

tado, acompanhado de immenso povo armado,
armas gentílicas, como zagaias, lanças, arcos

e frechas, alfanges, etc. O seu Chefe, montado
nas costas de um preto, trajava um panno en-
carnado ornado de missangas e coraes de di-

versas côres, tudo muito bem feito, cingindo-

Ibe a cabeça uma trança de missangas varie-

gadas e com symetria, adereçando-lhe a fronte

um cocar de certas aves exquisitas e de seus

ritos, bem como outras pennas de indúa e pa-

vio, acompanhando-o seus instrumentos, tan-

gidos por homens e mulheres. Chegado ao meu
acampamento com todo este apparato, mandei
rufar a caixa, reunir em fileira a comitiva, e

designa ndo-lhe o melhor assento, depois de o

saudar, mandei-lhe perguntar: «Quem sois

vós?» Respondeu: «Sou Quibuica.* «A quem
rendeis homenagem?» «Ao Matianvo, » res-

pondeu. «Qual o motivo por que vos apresen-

taes armados, quando o meu convite foi ami-

gável, e nio hostil?» Respondeu : « £ o poder
de um grande, como eu; quando sáio de mi-

nha casa trago armada a gente que me acom-
panha; e não sabeis, que nos, habitando n es-

tes matos, temos sempre á vista os nossos ini-

migos? O leão, o tigre, o elefante, e muitos

outros? Não havendo rasão de offensa da vossa

parte, antes o bom acolhimento com que me
recebestes, e que vos agradeço, existiria em
nint, ainda que preto, pérfidas intenções de
vos atacar?!! Filho do Maoeputo, sou preto,

AMt». do c. iilt.—nm NÂoorr.— sehie i.
-

mas tenho bom coração. Authorisado pelo Ma-
tianvo para guardar esta vasta possessão, e do
qual sou parente, tenho recommendação, e nio
consinto que o branco seja maltratado; algum
o terá sido, mas quem o offenden, tem sido

castigado. Não reconheço que sois branco para
vos guardar respeito? Venho, pois, cumprir o
vosso aviso, e ouvir o que tendes de dizer-me.

»

(Aqui segue um discurso em que o viajante

aconselha ao Quibuica a sujeição ao Governo
Portuguez, e que dê protecção e segurança ao

commercio, porque se o não fizer se lhe poderá

impedir a entrada das fazendas: ao qual dis-

curso respondeu:)

«Se o Maoeputo não consentisse que vies-

sem mais fazendas ao Matianvo, pôde contar

que se levantavam todos os potentados que lhe

prestam obediência. Nio faltastes, Branco, com
o Catende avô e neto, e ouvistes a sua opinião?

Ainda tendes de ouvir o grande Challa, e se

passásseis para lá do Matianvo ainda outros

muitos ouviríeis, que sô esperam occasião de
se rebellarem. Que elle mesmo viera para este

logar para se ver livre das maldades dos dois

últimos Matianvos; e ali estabelecéra a sua
casa, e que apesar da distancia de 83 a 30

dias, que elle e o Catende, se achavam distan-

tes do Matianvo, comtudo todos os mezes se

viam perseguidos, mandando-lhe pedir tributo

de marfim e escravos: e que quando os Ca-
quatas do Matianvo eram mandados nesta

mensagem, assolavam os campos e povoações

por onde passavam, amarrando filhos alheios e

levando quanto marfim encontravam; mas que
nas terras do Catende nio praticavam tantos

despotismos, porque eram espancados por sua

ordem, e que elle também esperava occasião de
rebellar-sc. Estou certo, continuou elle, que o

Maneputo não toma os bens de seus filhos. Sei

que também pagam tributos, mas são peque-

nos, e nio pela força. Não podemos vestir um
panno bom, que não se nos tire : até nossos filhos

nos são arrancados, e perante elle conduzidos.

«É melhor acabar isto. Vós ides ao Matianvo,

veremos o que elle fará.»

Concluída a conversação, que me foi bem
explicada pelos interpretes, julguei util dar os

seguintes vivas:

Á Sua Mageslade A Rainha.

A S. Ex.* o Governador de Angola.

Á Nação Portugueza.

Ao Regulo Quibuica, acompanhados com SI

tiros.

É idolatra, e seus usos e costumes os no-

tados.

Tem cêra, marfim e escravos. É tão grande

a quantidade de elefantes em Catende e Qui-
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buica, que andam aos rebanhos, como o gado;

porém poucos são os caçadores, porque muitos

(em acabado a existência na caça d'elles, que
é bastante perigosa, em consequência do gran-

de instincto de que é dotado este animal. Deve
o caçador ter toda a cautella em não ser pres-

sentido, por que, se visto fôr, arremette, se-

gura-o com a tromba, pisa-o, e o faz em pe-

daços, depois quebra ramos darvore, e cobre

o corpo. Se a arma do caçador, tendo-lhe feito

o tiro, o não matar logo, e deitando elle a fu-

gir, a deixa, é apanhada com a tromba, e feita

em pedaços; e se apanha o caçador mata-o, vae

á patrona aonde está a pólvora, e a calca aos

pés. Matam-nos a tiro uns, com zagaias enve-
nenadas outros, também com frechas, e mui-
tos em fossos muito largos, grandes, e afuni-

lados, e feitos aonde elles costumam frequen-

tar; e por ali passando cáem muitos, e ali

ficam imprensados, e os acabam a tiros, mas,

assim mesmo, desgraçado do inexperto, que
d'elle se avisinhando, que sendo alcançado

com a tromba, é victima. Todo este território

do Cassaby tão rico e abundaste de elefantes

pertence ào Catende e Quibuica. Estes povos
sustentam-se de carne, e peixe dos rios, e la-

goas, plantam feijão, porém pouco uso fazem,

vendem-no aos negociantes, quando não, con-

servam-no até apodrecer, mas nunca deixam
de plantar em tempo próprio. Nada mais a re-

ferir.

J. 5, 6e7.
Estivemos todos estes dias na Banza do re-

gulo Quibuica até 24 do corrente, refazendo-

nos de mantimentos, e dando descanço á co-

mitiva, observando ao mesmo tempo as vanta-
gens commerciaes, dando tempo a restabele-

cer os enfermos a fim de podermos passar um
deserto, que temos a seguir do regulo Sacam-
buge ate o rio Lurna.

J. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17el8.
Na mesma oceupação acima.

J. 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25—Leg. 6.

Seguimos, descendo pelo rio Cassaby, e
acampámos em mato deserto, á margem do
mesmo rio.—Sem mais novidade.

J. 26— Leg. 4.

Seguimos viagem, e acampámos na margem
do mesmo rio, no porto do regulo Sacambvnge,
matos altos c fechados, terreno plano, estéril.

—Sem mais novidade.

J. 27.

N'esle dia passei a carregação para além
do rio, território do regulo Sacambunge.

J. 28.

Occupei-me em passar a carregação para
além do rio.

J. 29 e 30.

Idem, idem.

J. 31— Leg. 6.

viagem, e acampámos em a Ca-

pital do regulo Sacambunge, terreno plano e

limpo.—Sem mais novidade.

Agosto 1—Leg. 3.

Seguimos viagem, e acampámos á margem
do mesmo rio Cassaby.—Sem mais novidade.

A. 2.

N'este dia occupei-me em mandar condu-

zir a carregação para o outro lado do rio.—
Sem mais novidade.

A. 3.

Passou-se toda a carregação, e acampámos
do lado epposto, no mato, em terras do po-

tentado Defunda.—Sem mais novidade.

A. 4— Leg. 5.

Seguimos viagem, descendo pelo rio, e acam-

pa ruos cm o sitio do Muanna angana Defunda,

matos rasteiros, terreno plano, estéril por falta

de trabalho, etc.

A. 5.

Seguimos, e acampámos em um sitio do re-

gulo Defunda, terreno plano, matos altos e

fechados em partes, pantanoso, fértil, e muito

povoado.—Sem mais novidade.

A. 6.

No mesmo sitio fornecendo a caravana

para passarmos ura deserto.—Sem mais no-

vidade.

A. 7— Leg. b.

Seguimos, deixando o rio Cassaby á di-

reita, e seguindo o rumo de leste, entrámos

em matos altos, valias, pântanos, e deserto.

—Sem mais novidade.

A. 8—Leg. 4.

Seguimos, e acampámos á margem de um
pequeno, matos altos e fechados, de-

serto.

A. 9— Leg. 5-;.

Seguimos, e acampámos no mato deserto.

—O mais como acima.

A. 10—Leg. 6.

Seguimos, c acampámos do lado do mato,

deserto, terreno plano.—Sem mais novidade.

A. 11—Leg. 5^.

Seguimos viagem, e acampámos no sitio do

Muata Cabula-puto, terreno plano, matos altos,

e fechados, estéril.— Sem maia novidade.

A. 12—Leg. 4.

Seguimos, e acampámos em a Banza do re-

gulo Muana-angana Cassegi, parente do Ma-

tianvo, matos altos e fechados, terreno coro

suas elevações.

A. 13—Leg. 6.

Seguimos, e acampámos á margem do rio

Lurua, terreno plano e limpo. Este rio é aban-

dante de peixe, e de boa qualidade ;
agua sa-

litrosa, innavegavel, cheio de rochedos.—Sem

mais novidade.
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A. lá.

N'este dia occupei-me em passar a Cara-
vana.

A. 15el6.
Idem, idem.

A. 17.

Passei toda a carregação para o outro lado.

—Sem mais novidade.

A. 18—Leg. 6.

Seguimos viagem, e acampámos em terras

do regulo Massongo, irmão do regulo Muzaza,
terreno montanhoso pela banda do rio Lurua.

—Sem mais novidade.

A. 19— Leg. 5i.

Seguimos, e acampámos em o sitio do Muata
Cadalla, terreno plano, pantanoso, cortado

em parte de riachos.—Sem mais novidade.

A. 20.

No mesmo sitio, em consequência de ter

ficado atraz um carregador doente, foi mister

esperar para o mandar conduzir.—Sem mais
novidade.

A. 21— Leg. 6f
Seguimos viagem, c acampámos na Capital

do regulo Challa, terreno plano em partes,

em outras montanhoso e limpo.— Sem mais
novidade.

A. 22.

Mandei cumprimentar o Regulo, e offere-

cer-lhe o tributo do costume, e ao mesmo
tempo convida-lo para elle e seu estado se

apresentar no meu abarracamento, a fim de

manifestar-lhc os artigos 4.
9
e 8.' das Instruc-

ções; agradecendo a mensagem respondeu que
no dia seguinte compareceria.

A. 23.

Ápresenlou-se-me elle e seu estado ao ama-
nhecer, e cumprimentando-o, designei-Ihe as-

sento, e aos demais, conforme suas gradua-
ções. Achei-o benévolo, com semblante sereno,

expressava-se com facilidade, e alguma dife-

rença também notei que o distinguia dos mais
com quem tenho com ni únicado; depois de lhe

ter mandado explicar aquelles artigos, dirigi-

Ihes a palavra por meio de interpretes.

(Svgue um extenso discurso para persuadir

ao Challa, que reconheça a Soberania Portu-

gueza; e que trate de se empregar em verdadeira

industria, especialmente na mineração, por
quanto o commercio de escravatura vae acabar de

todo ; e lhe aconselha que dê protecção aos ne-

gociantes, porque não a dando, se impedirá a
entrada das fazendas.)

O Challa respondeu

:

Filho do Maneputo! Tenho ouvido e o meu
povo, o que me tendes dito. Dou graças a

Deus do Maneputo me mandar procurar, e

obedeço ás suas ordens, como se fossem do
Matianvo. Julgo ser o tempo de realisar-sc o

que disse o fallecido Matianvo Quinanezi es-

tando para morrer: a Eu não morro, trans-

formo-me em morto para ir visitar o Mane-
puto, meu irmão; não sei d 'elle, quero saber

de sua grandeza, e vos lá me deveis tributar:

e quando não cumprires, meu irmão vos cas-

tigará, obrigando-vos a tributar, como meu
herdeiro, e senhor d'estes matos; e ainda con-

tinuou, voltando-se para os seus macetas: Não
vos lembraes, quando o irmão do Quinanezi

foi morto na guerra do Caniquinha, que dis-

sera : Eu morro em desafronta dos meus po-
vos, porém o nosso irmão no Mema virá um
dia perguntar-vos por mim, e será senhor de
todos vós, que cançados de guerrear me des-

amparam n'estes matos, e se recolhem para

suas terras.

»

' o É om costume » respondeu « desde os nos-

sos primeiros governos, que elles, uns falle-

çam por moléstia, outros, d'esse numero o
actual, na guerra: é porque, quando assen-

tamos que Matianvo tem consumido o estado

por meio de muitos tributos, que tem vivido

muito, lhe dizemos que é tempo de guerrear-

mos os nossos inimigos; elle diz que sim; va-
mos com elle e toda a sua família, e na guerra

tendo nós perdido bastante gente, retiramo-

nos para as nossas casas; passado algum tem-

po voltamos segunda vez, e principiado o com-
bate qae dura três e qnatro dias, perdendo
ainda mais gente, outra vez nos retiramos,

deixando o Matianvo e sua numerosa familia

no acampamento entregues á discripção dos

inimigos. Desamparado no campo, manda le-

vantar o seu throtio, e ajuntando toda a fa-

mília que adquiriu em o seu governo, elle sen-

tado manda chamar sua mãe, esta se ajoelha

a seus pés, e lhe corta a cabeça
; seguem-se

todos os seus filhos, mulheres, e parentes;

apparece a mulher que elle mais estima, offe-

rece a cabeça, a cuja lhe chama—Anacullo

—

Acabada a mortandade, o Mantianvo vestido,

com todos os seus uniformes, espera a morte

que manda o Caniquinha por um dos seus.

Cortam-lhe as pernas e braços pelas juntas, e

depois corta-se-lbe a cabeça.

Todos os seus potentados fogem d'elle para

não verem tal morte, mas não o abandono
eu, o Challa, sou testemunha, ou tenho sido

dessas mortes, bem como do logar onde se de-

posita a cabeça, braços e pernas do Matianvo

;

guardadas por seus inimigos Canhica e Cani-

quinha ; estes dois poderosos tomam conta dos

bens do Regulo, c os de sua família em ge-

ral, c levando tudo cuida em mandar sepul-

tar o corpo do Matianvo. Concluido o enterro

o Challa retira-se para sua capitaj, afim de

nomear novo governo, e assim feito, volte ao

logar em que se tinham guardado pernas,
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braços, ele. cujos membros são resgatados

por quarenta escravos, sendo entregue toda

a faseada, que existia em deposito dos dois

potentados para ser entregue ao novo Ma liao

-

vo: é o qoe succede ao Matianvo, e sna fa-

lia, que só acabará se aquelks dois régulos

tão poderosos forem derrotados, ficando nós

senhores de suas terras; também morrem
aqaelles a quem o Canhica incumbiu de ma-

Ur o Matianvo.

»

Depois de ouvi-lo respondi: «Challa, sio

cruéis as vossas leis, são bárbaros esses cos-

tumes, sio leis de sangue. Entregaes o Ma-
tianvo ao furor de vossos inimigos, desampa-
rando-o quando o devieis defeoder á custa de
vosso sangue, e do povo que lhe é subordi-

nado; já que lhe aconselhaes que marcbe para

a guerra á vossa frente. Isso julgo uma trai-

ção, que só se pratica entre bárbaros.

Respondeu «Não fico oflendido pelo que me
aoabaes de dizer, sei que isso é justo, mas
sio nossos usos e costumes, os quaes acaba-

rão se triumpharmos de nossos inimigos. É
também motivo esse para que o Matianvo, e

seus fidalgos abracem a vossa proposta. Este

toca-lhe morrer nas guerras, e se já nio prin-

cipiaram, é porque tivemos noticia da vossa

vinda, por isso me encontraes aqui, por qoe

já se tinham dado ordens para os diíTeren-

tes potentados a fim de se reunirem com
seus povos; mas sabendo-se da vossa estada

no Sacambuge, foram outras em contrario,

recolbeodo-se ás suas terras os respectivos

chefes, e para verdade ainda encontrareis o

Malianvo no acampamento, em o oovo Qui-

lombo, e todo seu estado.» Continuou: a Eu
como seu visinbo e alltado, sou o que nomeio
o Matianvo, e ecceilando elle, deve-me ouvir

cm suas deliberações, e então o aconselharei

que abrace a proposta do Maneputo, reconhe-

cendo-o como seu fiel amigo e adiado, e que
cumpra as ordens que lhe forem mandadas,

e as mande executar por seus potentados. » Que
muito bavia custar o «lie probibtr o negocio

de escravos, porque estando elles ha tanto

tempo acostumados, era preciso outros meios

que satisfizessem suas precisões c desejos, cujo

meio só encontravam na venda de seus cri-

minosos, por lhes faltar outros castigos que
dar aos delinquentes por crimes de assassínio,

roubo, adultério, ctc. Que o Maneputo manda
seus filhos criminosos para outras terras, e

que elles fazem o mesmo.

Sio idolatras, bera como todos os mais.

Fértil e agradável o seu terreno: este re-

gulo é bastante poderoso, possuidor de vas-

tas campinas, e maltas virgens, parecendo

esta terra com a de Ambaca e Golombo-alto,

vem render-lbe homenagem o grande « cau-

daloso rio Lurua e Gassaby, cabeceiras do

rio Sena, fazendo um só corpo. Àpplicam-se

muito á lavoura, offerece vantagens ao com-

mercio, e aqui estabeleci uma feitoria a com-

pra de marfim : teodo sido larga a conversa

que com elle tive, e aprovei!ando-se da sua

illusio, ainda lhe fallei:

v Muito deveis estimar, Cballa, de que seja

esta a occasião de se cumprir em vosso tempo

a profecia do fallecido Matianvo, Quina nezi,

sobre a vinda de seo irmão o Maneputo ás vos-

sas terras: conheço nio ser esta a occasiáo

de eu tratar d'este tio importante assumpto;

port;m, em nome do roeu Governo, eu chamo
a vossa attençao para combinar o quanto se

conforma com a verdade a predicção d aquelle

finado regulo, quando elle por aquelias pala-

vras vos fazia conhecedor da vossa cegueira.

É por estes motivos que o Governador de An-

gola, em nome de Sua Magestade, vos convida

para uma alliança para recíprocos interesses.»

Procurei fazer que estes povos guardassem

muito respeito ao nome de Sua Magestade,

sem me apartar da verdade, e servi-me da

origem que davam ao seu Governo para mais

authoridade á embaixada: por ultimo respon-

deu : « Acceito o que me tendes dito por parte

do Maneputo; vamos, porém, ver como o Ma-

tianvo vos recebe. » E depois de longa pratica

que tivemos, dei vivas a Sua Magestade A
Rainha, á Naçio Portugueza, ao Governador

Geral de Angola, ao regulo Challa, acompa-

nhados por viole um tiros; e retiraram-se

muito satisfeitos, etc.

A. 30.

Seguimos viagem, e acampámos no mato

visinbo a uma povoação, terreno montanhoso

em partes; no meio d este terreno tem um rio

por nome Quihenqo, caudaloso na estação das

chuvas, e fóra delia offerece passagem a pé

em qualquer parte.—Sem mais novidade.

A. 31—Leg. 5.

Seguimos, e acampámos em terras do neto

do regulo Matianvo por nome Quissende; ter-

reno cortado de riachos, e grandes valles, es-

téril.—Sem mais novidade.

Setembro 1.

Seguimos, eacampámosem o rioLui%a:o mais

como acima, fértil, etc.—Sem mais novidade.

S. 2—Leg. 3.

Seguimos, e acampámos em uma mata per-

tencente ao Matianvo: o mesmo terreno, etc.

— Sem mais novidade.

S. 3— Leg. 4.

Seguimos, e acampámos em o Quilombo do

regulo Matianvo, hoje sua Capital, das onze
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horas para o meio dia: terreno limpo, monta-

nhoso, cheio de grandes povoações, e grandes

várzeas de palmeiras, cercado de riachos, bellas

agoas, fértil de milho, feijão, farinha dc man-
dioca, azeite de palma, amendoim e carne secca

de aoimaes silvestres, etc.

S. 4.

Aehando-sc abarracada a caravana, orde-

nei aos interpretes para que da minha parte

se apresentassem na residência do regulo Ma-
tianvo, avisando-o de que no seguinte dia eu

o iria cumprimentar, e ficando certo da mi-
nha participação, respondeu, que se achava

prompto a toda a hora, que o quizesse visitar.

Entregou aos interpretes uns poucos de es-

cravos carregados de bebidas, e coraestiveis

para os carregadores, e mais pessoas que co-

migo tinham vindo. Destinei o dia 6 do cor-

rente niez, e nesse dia fui visitar o regulo,

que avisado pouco antes, saiu a receber-me

ao portão principal com todo o respeito, não
so por ser branco, como por lhe mandar di-

zer, que era enviado do Maneputo. Toman-
do-me o braço, e por politica dando-lhe a di-

reita, conduziu-me a uma praça dentro de
sua residência, e alli tomou assento em cima
de uns couros de leio e onça com desemba-
raço e gravidade. Mandou logo que eu me sen-

tasse na cadeira que eu havia levado de pro-

pósito; fezsignal a seus nobres para se reti-

rarem; outro tanto fiz aos cabos, que me fa-

ziam corpo, chegaram os interpretes, mandou-
Ihes dar assento, ficando sua mão apertada á

minha, e feitos os cumprimentos, assim lhe

fatiei:

(Seyue-se um discurso ao Matianvo, persua-

dindo-o a que estabeleça a segurança dos nego-

ciantes no seu paiz, e que deixando seus bárba-

ros costumes, abrace a religião Christã.)

Depois de me ouvir fez muitas perguntas
áeerca da politica de Sua Magestade, como
governava os seus povos? Como eram os cri-

mes castigados? Se quando o Maneputo falle-

cia se era de moléstia, ou se na guerra, quantas
victimas eram sacrificadas para serem sepul-

tadas com elle, fazendo-lhe guarda? Perguntou
mais se o fogo das nossas peças era natural,

se por industria humana, ou arte de feitiços?

Que numero de mulheres tinha o Rei, como
se ensinava a falia r ás creanças, se o ler, e

escrever era natural, ou se aprendia, de que
era feita a pólvora? Respondi-lhe que o fogo

das nossas peças era por industria, que o Rei
só tinha uma Senhora por mulher, que era A.

Rainha. Perguntou mais, quantos filhos tinha

:

quantos homens, auanlas mulheres; o modo
por que era conduzido quando saia fóra que
idade tinha? Respondendo-lhe satisfiz a todas
as suas perguntas, e acrescentei : • Feitiços só

existem entre vós: por morte do Rei não se

tira a vida a ninguém; elle é sepultado com
a pompa e grandeza; que lhe são devidas, em
togares próprios, e já destinados, e o senti-

mento de sua morte manifesta-se por um luto,

que dura por tempo certo. À pólvora é indus-

tria humana. O modo como Sua Magestade é

conduzida é cm seu coche muito rico, puxado
por oito excedentes cavallos, acompanhada
dos grandes do Reino, no meio de um corpo

de soldados a cavallo, fazendo-lhe guarda; por

onde passa tocam as musicas, e outras mui-

tas bonras, que lhe são devidas. Ouvindo tudo

isto muito atlento.e pasmado, voltando-se de-

pois para os seus nobres, que se achavam em
certa distancia respondeu

:

«Tendes ouvido a grandeza de meu irmão,

o Maneputo, como os seus povos o tratam e

respeitam; não anda se não guardado no cen-

tro de seus soldados; eu quero ir ás lavras, só

roc acompanham os meus escravos, e as mi-
nhas muares (mulheres). Pediu lhe dissesse

tudo quanto S. Ex.' me havia ordenado para

lhe communicar, pois que se não zangaria;

pelo contrario que estimava de chegar a hora

de se cumprir o que havia dito o Matianvo

Quinanexi de seu irmão, o Maneputo, o man-
dar procurar para ter com etle amisade, eque
eu dissesse um dia para elle e seu estado irem

á minha Feitoria, e alli de novo diria tudo

quanto seu irmão lhe mandara avisar para

que seus povos soubessem da verdade do que
dissera o Matianvo Quinanezi com a vinda do

Maneputo; e então lhe respondi: Que o man-
daria avisar com antecedência, a lim deijue,

reunidos os seus nobres, assistissem á nova

publicação, porque ainda restava que com-
municar-lhe, alem do que já havia dito, e

ficando sciente me retirei. (c-.w..t

O BIO CL .VEXE.

A paginas 113 da Parte Official d'estes An-
naes, damos os documentos officiaes relativos

á exploração recente da embocadura do rio

Cunene. Sabem todas as pessoas que se inte-

ressam na geographia da Africa occidental, a

importância d'esta exploração, que vem por

uma vez esclarecer uma questão geographica

tão controvertida, a da ultima direcção e fim

daquelle rio. Pareceu por isso que muito acer-

tado seria inserir no mesmo numero diversas

noticias anteriores relativas ao mesmo objecto,

e que sobre elle lançam muita luz.

I.

Em um officio do Sargento Mór Luiz Can-

dido Cordeiro Pinheiro Furtado, datado em
Benguella em 4 de Outubro de 1785, dirigido
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ao Capitão General de Angola, em que dá

conta do modo como fizera o reconhecimento

da Angra do Negro (hoje Porto de Mossame-

des), diz que ali achara varias inscripções

gravadas em uma pedra branda, que faz uma
ponta no fundo da Angra do Negro, da parte

do Sul, junto ao novo porto de Mossamedes.

Estas inscripções, que se limitam a nomes

de indivíduos que ahi aportaram, e a datas,

são cm numero dc 27, datadas desde 1645

até 1770. Entre ellas acharam-se as duas se-

guintes:

«Rio Cunene.»

«O Capitão Jose da Rosa Alcobaça passou

por aqui indo para o Cunene, no patacho

Nossa Senhora da Nazarelh, em 4 de Janeiro

de 1765.0

II.

O Coronel Pinheiro de Lacerda diz em 1787:

«O Cunene é o maior rio do Zaire ao Cabo
de Boa Esperança. Nasce em Candumbo, perto

de Caconda. Recebe os riosCobango e Cotato,

atravessa os Sovados de Lobando e Luceque

a 30 léguas da sua origem ; ha ali canoas

de passagem. Corre depois dirigindo-.se a leste,

e recebendo vários rios, depois entra no Hum-
be, aonde tem de largura 600 toezas, a 50

léguas da sua nascença, e continua para leste.»

111.

O Governador de Bcnguella Botelho de Vas-

concello* dizia em 1799:

«O rio Cunene nasce no Huambo, passa por

Galanguc, Caconda e Quileugues, e vae-se

metter no mar em Cabo Negro, que lança

muitas trombas.»

Elie acerescenta

:

«Dizem que o Cunene antes da sua barra

forma três ilhas, em que ha tres Sovas; que
ao pé da barra está o Sova Cabolle.»

VI.

Em 1824 o navio de guerra inglez Espiégle,

Capitão Chapman, descobriu na Costa de Africa

um rio, cuja foz se achava em 17* 15 de la-

titude S. e 11° 48* de longitude O. de Green-
wich; e deu-lhe o nome de Nourse River.

A respeito d este rio acha-se em uma carta

escripta, datada de Londres em 17 de Setem-
bro de 1853 pelo Capitão Emery, o qual em
18il servia no referido navio, em resposta a

certas perguntas do geographo M. W. Coolçy,

o período seguinte:

«Quanto ao rio Nourse receio que a minha
memoria me atraiçoe para dellc dar uma exacta

noticia. Lembra-me perfeitamente que n'elle

entrei no escaler do Espiégle com o Capitão

Chapman, e como não observámos signal al-

gum de haver uma barra, não sondámos, nem
a entrada, nem em qualquer outra parte do
rio; mas com os remos avançámos com Ioda

a pressa que podemos, a fim de explorar o

rio tanto quanto o dia no-1'o permittisse.

«Achámos o rio tortuoso, e que corria em
um terreno plano : sendo a sua largura de 20

a 30 yards (de 9 a 14 braças mais ou menos).

«Subimos o rio, creio que umas boas 15
milhas, e não vimos obstáculo algum que possa

embaraçar um pequeno barco de vapor.

«As margens do rio tinham muito arvoredo

que cobria o terreno até onde a vista o podia

observar.

«Não tenho duvida alguma de que o rio

tem um curso muito longo no interior do paiz.

«Nos logares onde desembarcámos, vimas

grandes quantidades de excrementos de hip-

popotamos ou de elefantes, não sei dos qoaes,

ainda que, tendo poucos dias antes desem-

barcado na Costa, encontrámos ahi duas ma-
nadas de elefantes, com as suas crias, cada

uma das quaes tinha mais de 300 cabeças.

«Todo o tempo que nos demorámos nesta

Costa, a atmosphera estava tão bella que po-

díamos ancorar todas as noites.»

V.

extraído da vlaurni d« Francis Gallon.

Galton, achando-se em 1851 em Ondonga
no paiz de Avampo, que está na latitude de

Cab. . . , teve uma conversa com o Chefe Nagoro,

regulo d aquella terra, a respeito. do grande

rio que corre ao N. do Ovampo, na distancia

de uns quatro ou cinco dias de marcha.

O regulo disse que os commerciantes por-

tuguezes chegara á sua margem, mas que o

não atravessam; mas que a gente d'elle Na-

goro o passa em canoas que pertencem aos

Ovapangares, para irem negociar com os ditos

commerciantes.

Gallon diz, que tinha ouvido faltar n'esle

rio; que a maior parte dos Ovampos tinham

estado nas suas margens, e muito Darmaras

também. Que em Ovampo havia alguns escra-

vos fugidos de Benguella, que conheciam todos

os logares marcados nosmappas, taes como Ca-

conda, Bihé, Quimbundo, etc.; e que faltavam

com admiração em casas de vários andares.

Que lhe disseram, que o rio corre de leste

para oeste, com uma velocidade muito gran-

de; a qual è tal que as canoas nunca o podem

subir, mas somente o atravessam de uma a

outra margem.
Que a sua largura é tão grande, que posto

que os gritos de um homem possam ser ou-

vidos dc uma a outra margem, comtudo as

palavras não podem distinguir-se.

Que o rio está cheio dc jacarés.

Que corre até ao pé do mar, e que acaba

em uma grande lagoa, sumindo-^e, ou filtrando

depois por entre as areias.
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Que d esta lagoa ha grande numero de ca-

vados marinhos.

E que o areial que havia entre a lagoa e

o mar, era de uma consistência tão molle que

um homem não podia andar por cima d'elle.

Que os commerciantes que vêem a este rio ap-

parecem algumas vezes montados em cavallos.

Que elles trazem aguardente, missangas e

azagayas, que trocam por marfim e gado.

Que entre os Ovampos e os Portuguezes

senão commerceia em escravos.

Gallon acerescenta, que o rio deve ter

um curso muito longo, e uma corrente rápi-

da; porque, posto que desde Ondonga haja

um considerável declive até ás suas margens,
j

comtudo ainda assim o seu leito, no logar de

que se trata, não pôde estar a menos' de 3:000

pés acima do nível do mar.

Diz mais, que fôra informado, que a oeste,

e da parte do norte, o rio é formado pela con-

fluência de outros três rios, e que n estas ter-

ras vivem os Ovabundjas, os quaes, por ser o

paiz pantanoso, e sujeito a inundações, habi-

tam em cabanas construídas em cima de es-

tacas.

Galton é de opinião que a importância com-
mcrcial d'este rio deve ser grande, porque

parece qne elle poderá constituir uma grande
via decommunicações para o centro da Africa.

Que sendo o rio bem conhecido, e frequen-

tado por commerciantes de Benguella, não
haverá difficuldade em o explorar completa-

mente, partindo daquella Cidade, ou melhor

ainda de Mossamedes.

Que o paiz de Ovampo pôde tornar-se um
logar importante para o adiantamento da civi-

lização da África central: que elle é extrema-

mente sadio, e muito bem situado para que de

ali se possa exercer grande influencia nas ter-

ras visinhas, e que elle deve ser accessivel

desde a costa do mar.

Que as terras ao longo da costa mais visinha,

são um deserto de areia, e que é além d 'este

deserto qne se acham os paizes habitáveis.

Galton também recommenda o paiz de Ovam-
po como muito próprio para. os trabalhos dos

missionários, e diz que os missionários protes-

tantes allemães que se acham estabelecidos

nas terras dos Damaras, donde communicam
com o Cabo da Boa Esperança, por via da ba-

nia de Walfisch, a 22° de latitude, ha muito

tempo que desejam introduzir-se em Ovampo.

VI.

eurtit de I.artlwlnii Hagyar,
timmh** em ti de Marre

Katracfo «le

No paiz de Camba atravessei o caudaloso

rio Cunene, que tendo a sua origem nas ser-

ranias de Galangne, perto do presidio de Ca-

conda, em seu curso de N. a SSO., percorre

os paizes dos Ambuellas, separando os estados

de Molando, Camba, Ilumbe, Donguena, do
Reino de Quanhama, e depois de engrossar os

seus aflluentes, sobre um solo areento leva as

suas aguas plácidas pelo paiz dasMucimbas, e

ao S. do Cabo Negro entra no mar Atlântico.

No mez de Outubro do anno passado (1852)
vieram-me achar em Quanhama tres portado-

res, naturaes de Hai-Donga, paiz situado a

SSE. de Quanhama, dizendo-me: que lá ap-

pareceram tres brancos, dois montados cm
cavallos, e um em boi, vindos do sul pelo

paiz dos Mucimbas. Apesar de lá Wcr um
pombeiro que fallava portuguez, comtudo não
os pôde entender; só chegou a saber delles,

que eram inglezes, o que condizia com a des-

cripção que os naturaes me deram delles:

olhos azues, cabello e barba ruivas; diziam

eiles. Ao saber isto tratei de avisar os ditos

brancos quê me esperassem, ou viessem ler

comigo para nos entendermos, pois a distan-

cia que nos separava era só de tres dias; 1 po-

rém com grande pesar soube que nesse in-

tervallo tinham abalado, porque os naturaes

tencionavam de os assassinar, pelo motivo de
não quererem comprar marfim, e por terem

ido visitar, sem a licença d'elles, as minas de

prata e cobre que possuem com o nome Cimana
Holomunda.

VII.
Bxlreelo de mma eerta de ». J. atreebado,
datada em Meaaaiuede- esn tS de .llurço

dr lft&«.

O rio Cunene deve, com toda & probabili-

dade, ter a sua foz entre 17 a 18* de lati-

tude S., seguindo a sua digressão no interior;

porque tendo a sua nascente em Galangue (no

Sertão de Nanno), e banhando as tres terras

do Humbe, 30 a 40 léguas (proximamente) no

interior da Costa, as quaes devem estar situadas

pelos 16 ou 16° e meio de latitude, caminhando
sempre o rio a rumo SO. e SSO., é de presu-

mir que entre no mar n'aquella latitude : o que

é ainda mais evidenciado por algnns navega-

dores darem um rio n 'estas alturas.

A ser o mesmo rio (como creio), e que ofle-

reça entrada a embarcações ao menos peque-

nas, sem cataractas, cachopos, ou tropeços de

igual natureza, até essas 30 ou 40 léguas do
paiz indicado e conhecido por mim, d'ahi avante

• Galton, dii que Ondonga esta, segundo o informa-

ram, a quatro ou cinco dias de jornada do grande rio,

que corre ao norte d'esta terra.

Ladislau Magyar dia que o território de Quanhama,
•ituado ao Sul ou Sudoeste do rio Cuneni, dista tres

dias de jornada de Hai-Donga.
Ondonga e Hai-Donga parece ser o nome da mesma

terra, escripto um pouco diversamente por pessoas de
naçftes difTerentes. As distancias indicadas entre o rio e

a povoação também concordam, e por isso tornam pro-

vável a identidade do logar.

Digitized by Google



posso asseverar ser navegável por 60 ou mais

léguas, em tempo de sêcca, por embarcações do

tamanho de lanchas, mas de conslrucção espe-

cial para esse fim ; e em tempo das aguas (desde

Janeiro até Maio ou Junho) pela abundância

delias, por outras de maior lote.

A exploração d este rio, é indubitavelmente

necessária, não só porque possue um bello cli-

ma e fertilissimas margens ; mas também por

que no paiz que banha, se encontram todas as

proporções para poder tornar-se dentro de pou-

rica Provinda.

COLÓNIAS ESTRANGEIRAS.
O Moniteur nnounciou do modo seguinte haver

a França tomado posse da Nova Caledónia.

«Em virtude das ordens do Imperador, o Mi-
nistro da Marinha e Colónias determinou no 1.°

de Maio (de 1853) ao Vice-Almirante, Febvrier-

Despointes, Commandante em Chefe das forças

navaes francezas no Oceano Pacifico, que se di-

rigisse á Nova Caledónia. O governo desejava,

havia muito tempo, possuir no Ultramar alguns

logares, onde podesse, se assim conviesse, fazer

alguns estabelecimentos penitenciários. A Nova
Caledónia apresentava todas as condições reque-

ridas.

«Conforme as instrucções que tinha recebido,

o Vice-Almirante Febvrier-Despoinles, depois de
se ter certificado que não tremulava na Nova Ca-
ledónia bandeira de qualquer nação marítima,

tomou solemnemente posse d'esta ilha e suas de-
pendências, entrando a iíha dos Pinheiros, em
nome e por ordem de S. M. o Imperador dos
Francezes, Napoleão III.

«Esta é a cópia dos autos de posse, datados de
23 c f9 de Setembro de 1853.

«Sabbado, 24 de Setembro de 1853, ás 3 horas
da tarde.

«Eu abaixo assignado, Augusto Febvrier-Des-
poinles, Yice-Almirante Commandante em Chefe
das forças navaes francezas no mar Pacifico, em
cumprimento das ordens do meu governo, de-
claro tomar posse da Ilha da Nova Caledónia e

suas dependências, em nome de S. M. o Impe-
rador dos Francezes, Napoleão III.

«Portanto a bandeira franceza é arvorada Da

I dita ilha (Nova Caledónia), a qujl, desde bojeti

de Setembro de 1853, fica sendo, com as soas

dependências, Colónia Franceza.

I

«A sobredita posse é tomada na presença dos

;
srs. officiacs da curveta Pkoca, e dos srs. Missio-

nários francezes, que comnosco assignaram.

«Feito no sitio de Balade (Nova Caledónia) na

hora, dia, mez e anno supra.

(Seguem-se as assigna luras.)

«Quinta feira, 29 de Setembro de 1853.
«Eu abaixo assignado, Augusto Febvrier-Des-

poinles, Vice-Almirante, Commandante em Chefe

das forças navaes francezas no mar Pacifico, em
cumprimento das ordens do meu governo, declaro

tomar posse da ilha dos Pinheiros, em nome de

S. M. o Imperador dos Francezes, Napoleão III.

«Portanto a bandeira franceza é arvorada na

dita ilha dos Pinheiros, a qual, desde hoje 29 de

Setembro de 1853, fica sendo, com as suas de-

pendências, Colónia Franceza.

«A ilha continuará a ser governada pelo seu

Chefe, sujeito immediatamente á aulhondade da

França.

«A sobredita posse foi tomada com assistência

dossrs. Missionários francezes, Officiaes da Phoca,

e Chefe Yen-de-Gon, que comnosco assignaram.

«Feito em terra, cm duplicado, na bahia da

Assumpção, dia, mez e anno supra.

(Seguem-se as assignaturas.)

« Logo que a bandeira franceza foi arvorada nas

lerras da Nova Caledónia, foi saudada com 21 ti-

ros de artilheria, e com vivas ao,

estado-maior e equipagem.»

NOTICIAS RECENTES.
As ultimas noticias de Macau alcançam a 12

de Fevereiro.

Em Cantão continuavam as cousas no mesmo
estado, não se podendo presumir que a cidade es-

teja próxima a cair nas mãos dos revoltosos; an-
tes parecia que estes tinham sido rebatidos nos
últimos ataques contra os Fortes da Barreira, a
quatro milhas da cidade. Os chinas da cidade
mostram mais confiança; tem vindo de noite al-

guns reforços; e os homens que têem que perder
prestara-se com os seus haveres para sustentar o
governo não por amor que lhe tenham, mas por
entenderem que os rebeldes não são se não la-

drões, que farão em Cantão, o que fizeram em
Falchan, que depois de ter sido saqueada por duas
diferentes partidas rebeldes, foi queimada por
uma lerceira que já nào achou que roubar.
Macau gosava de perfeilo socego, tirando muito

partido do actual estado da China, que lhe per-

I

milte fazer extraordinário negocio. Tudo ali está

caríssimo, mas lodos ganham proporcionalmente;

I

só os empregados públicos se resenlem d'este es-

tado. O numero de lorchas vae augmentando, e

andam todas empregadas no commercio entre

Cantão e Macau, o qual actualmente se faz todo

em embarcações estrangeiras; porque os rebeldes

que oceupam o rio não permittem a passagem das

embarcações chinas. Cantão está sendo abaste-

cida pelas lorchas portuguezas, e por algumas
inglezas; os fretes são enormes. Ainda não tinha

havido motivo de queixa do proceder dos rebel-

des a respeito da bandeira portugueza.

Entre os numerosos emigrados Chinas, vindos

para Macau, acham-se alguus dos antigos Hãos,
que já tem aberto os seus estabelecimentos.

(Veja-se na Parte O/ficial, a paa. 113, a ex-

ploração do Aio Cunenr, e a pag. 1 18 o

de um ofíicio sobre Mossamedes.

)
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PARTE NÃO OFFICIAL.

tOMTlXtA«
ÁS

O DA VlAfiEM COM DESTINO
H 4S DO RIO SENA.

Ero 10 de Setembro do corrente mandei
avisar o regulo para, em virtude de seu pe-

dido, se achar no meu acampamento no dia

18 deste mez, a fim de perante o seu estado,

potentados, e mais nobres eu lhe communicar
o mais, que deixei de dizer-lhe, ao que res-

pondeu : «que ficava sciente, e que já tinha

ordenado a todos para estarem promptos para

quando eu avisasse.» No dia aprazado, 18 do
corrente, se apresentou o regulo, mãe, irmã
c sobrinha, e seus macotas, além de um grande
numero de fidalgos, vindo elle conduzido em
unias andas, vestido com um panno de veludo

encarnado, trazendo na cinta uma faxa de

couro de boi preto, um alfange, um grande
collar feito de certas conchas pequenas com
simetria, nos braços um enfeite de pennas de
diversas aves, de cores differentes, com coraes

variegados, tndo de muito bom gosto, e re-

gularidade; na cabeça ura grande pennacho
de pennas de indira, pavão, e outras aves

desconhecidas c de gosto exquisito; quatro
dos maiores fidalgos, dois de cada lado, lhe

aviara de assessores; um grande numero de
pretas, suas concubinas, que excediam a 500,
compunham o cortejo; seu irmão, da mesma
forma, sua mãe trajava um manto de velludo

encarnado lavrado a ouro, muito rico, um
coiiar semelhante ao de seu filho, na cabeça
uma coroo mitra de missangas mui miúdas
feita com toda a delicadeza e primor; soa so-

brinha também adornada com riqueza; seus
maioraes vestidos de panno encarnado da cin-
tura para baixo, e com caudas estes trajes, to-

cando todos os seus instrumentos, suas mu-
lheres dançando. Vinha carregado o Matianvo
por oito escravos, a mãe por seis, a sobrinha
por igual numero; seus grandes e nobres a

pé, vindo muito de vagar, que distando o meu
acampamento obra de mil passos de sua mo-

AICN. DO C. tJLT.— PARTE ftXO OFF.— SEBIE I.

rada, levou bem perto de tres horas, davam

quatro passos paravam, e assim vinham vindo,

e logo que se aproximou, ordenei aos Cabos

c Chefes da Caravana que se formassem em

ordem com todos os Carregadores, que carre-

gassem as armas para o receber debaixo de

fogo, o que assim succedeu, e recebido que

foi, o conduzi a uma grande sala, que de pro-

pósito havia sido preparada com seus compe-

tentes assentos, e distinclivos, estimando elle

muito estas honras prodigalisadas á sua pes-

soa.

Collocada uma cadeira em uma espécie de

throno, que mandei erigir para elle seniar-se,

forrado de panno encarnado, e a seus pés de

panno azul, dando igual tratamento e distinc-

çáo a sua mãe, irmão e sobrinha, e todos os

mais em pé, e feito o devido cumprimento, obse-

quiei-os com fazendas escolhidas, copos, pra-

tos, canecas, almandrilha, anneis e brincos,

que muito estimaram, e tomando o regulo pela

mão, conduzindo-o a um logar mais reservado,

lhe oíTereci uma farda, chapéu, espada, bem
como a seu irmão, tudo muito rico, que logo

vestiram, e tornando a sentar-se fardado, os

seus nobres c povo entraram a bater palmas,

e o regulo não cabia em si de contente, mos-

trando-se a seu povo lhes dizia, que agora era

irmão do Maneputo, e que queria a sua ami-

sade, e abraçar as suas leis, usos, c costumes,

e acerescentou. «Vós logo ouvireis o que elle

me mandou dizer; o e dando-me signal mandei

chegar os interpetres, e imposto silencio ás

turbas, assim lhe fallci:

(Segue-se outro discurso, aconselhando ao Ma-
tianvo, que consinta um presidio portuguez nas

suas terras, pela protecção quenelleha de achar,

e que procure destruir as praticas horríveis qut

usam, e que faça applicar o seu povo á caça do

elefante e outros animaes, bem como á agri-

cultura.)

o Filho do Maneputo do Calunga! (respon-

deu o Matianvo) Não conheceis os nossos usos

e costumes, por isso me aceusaes! c se entre

nós vivêsseis, estaríeis por ellcs, e lhe da-

ríeis desculpa.

-ABÍ1L1855. ia
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«Quando me entendi os achei, e quando
morrer os deixarei. Não ponho duvida em
cumprir o que quer o meu irmão, o Maneputo,
pois não desconheço o seu poder e grandeza.

«Não o tenho também mandado procurar,

porque acho-me muito distante. Tenho ou-

vido dizer que já não compram tantos escra-

vos, c que mais procuram cêra e marfim; e

a prohibição delles tem causado a falta de

fazendas, e mais géneros do nosso consumo,

é motivo porque os negociadores tem soflrido

prejuízos: são innumeraveis os meus povos,

os tributos que recebo de meus potentados

são escravos, marfim, cèra, ferro, cobre, en-

xadas, pelles de feras, além de que está em
pratica escravisar os que commeltem crimes

de assassinio, roubo, adultério, desobedien-

tes, feiticeiros, e não havendo quem os com-
pre, somos obrigados a manda-los matar para

exemplo dos mais, e se o Maneputo prohibir

a venda delles, outro meio não me resta para

puni-los.

«Foram mais felizes os meus antecessores,

porque commerciaram em escravos, elles eram
procurados n'estas terras; havia abundância
de fazendas, agora faltam. Estou proinpto a

cumprir suas ordens debaixo das seguintes

condições : Ha de o Maneputo conceder a com-
pra de meus escravos para o Calunga, e que
seja o commercio como no tempo dos meus
antecessores.

«Poderá, se quizer, mandar para aqui os

seus criminosos, que serão tratados conforme
suas ordens. Mandará uma força, para, por

meio delia, sujeitar os meus inimigos, que
me não querem obedecer. » Ao que lhe res-

pondi :

«Matianvo! O que a lei do Maneputo or-

dena, não desfaz; e achando-se abolido o tra-

fico de escravos, não se pôde conceder a sua

exportação. Podeis vende-los em vossas ter-

ras, mas elles serão empregados na lavoura,

pesca, caça, e cm outros mais officios, que
nos são úteis; empregae os também na agri-

cultura, c na caça, de que tanto abundam as

vossas matas. Demais tendes o direito de es-

colha, ou rejeitar, ou abraçar os meios que
vos proponho. Se annuirdes, o Governo fará

em vosso beneficio o que puder, para cujo fim

vos prestareis com um donativo, e se não abra-
çares, não vos deveis queixar do resultado.

»

• k vista do que me haveis dito, respondeu,
obedeço a meu irmão o Maneputo, como seu
amigo, e peço para que venham fazendas a

minhas terras, e que o meu povo fique satis-

feito, e como somos irmãos lambem estas ter-

ras lhe pertencem. Darei parle aos meus po-
tentados que este Jogar será a residência da
força

,
que meu irmão houver de mandar. Quan-

do partires para a Capital de meu irmão vos

acompanharão os fidalgos de minha maior

confiança, bem como o meu tio Quiota, para

em meu nome se apresentar ao Maneputo a

fim de receber suas ordens, porque eu não

posso largar o meu estado, e para mais me

respeitarem peço que para aqui venham for-

ças, que me ajudem a sujeitar os potentados

Canhica, e Canhiquinha, e outros donos de

grandes terras, em que ha cobre, marfim,

azeite, ferro e escravos. Os que me prestam

obediência são os seguintes régulos: o grande

Cazembe-mucullo, Muzaza, Quimbundo, Ca-

tende, Quinhama, Cltinde, Canonguessa, Má-

xima, Muço-Cadanda, Mueneputo das praias,

Lutar, Sacambuge, Quibôco, Çabinza, Cliava-

hua, Difunda, Challa, Cabo-Caconda, Muaio-

mibanda, Zan-vi, Cassongo, CaUna-Callende,

Quiria, Milondo, Massoje, Cagengi, Cha-buta,

Cassõngo, e outros muitos, todos estes gran-

des, que possuem muitas terras, e tem muilo

cobre; marfim, por lhes ficar longe, não o pro-

curam. Os que me não obedecem são Canhi-

quinha, Cassongo, Mutombo-mucullo, Muene-

Calage, etc.»

E acabando de faltar, e sendo tudo expli-

cado pelos interpretes cm portuguez, dei os

seguintes vivas:

A Sua Magestade A Rainha,

Á Nação Portugueza,

A S. Ex.
4
o Governador Geral de Angola,

Ao Regulo Matianvo.

Oito dias consecutivos durou o regozijo pu-

blico na Banza do Matianvo, manifestado por

danças, cânticos, etc.

Matianvo, 19 de Setembro de 1846.

NOTA.

Perguntei que cânticos e danças eram essas.

Responderam-me : «São em consequência de

estar para rcalisar-se a prophecia do regulo

Quinanezi, quando falleceu nas guerras do Ca-

nhica, em sermos procurados pelo Maneputo.

Obwcrvnrào.

Este regulo, para assim dizer, é o impera-

dor dos outros de que tenho feito menção, é

poderosíssimo, e muilo rico; em consequência

de que em lodo o seu território o maior com-

mercio hoje é o de marfim, por haver em grande

quantidade; cada um de seus potentados lhe

tributa constantemente marfim, ferro, cobre,

enxadas, arcos, flexas, zagaias, louça, facões,

azeite de palma, viveres, criações, fazendas,

pannos de palha, pelles de todas as feras, ele

Seu governo é despótico e bárbaro, por isso

que pua* ordens se cumprem sem contradirão
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O regulo quando sente falia de géneros de

sen consumo, despacha Caqualas aos seus vi-

sinhos a ajustar os negociadores, que encon-
trar, para que se dirijam com suas fazendas

á sua Capital, c no seguinte dia da chegada
aprcsenla-se e exige do feirante, ou nego-
ciador, que lhe apresente a fazenda toda; e

assim feito, aparta tudo que lhe agrada, e

manda conduzir para a sua residência; porém
isto faz a negociadores miúdos, e passados al-

guns dias o manda chamar para saber em que
deseja receber o seu pagamento, se escravos,

ou marfim, e quantos; e dizendo-lhe este tan-
tos banzos recebestes, deves-me tantas pontas
de marfim, e tantos escravos, responde elle:

«Bem, deves descançar, esta terra é vossa, c
oo entanto hide vendendo o resto ao meu
povo.» O pobre negociador espera e deses-
pera, e muitas vezes o demora um anno, quan-
do não o faz por dois; ainda que lhe peça o
seu pagamento, responde-lhe: «Que pressa tens,
eu não costumo a tomar nada a pessoa algu-
ma, logo vos despacho;» e quando muito bem
lhe parece é que paga, mas que pagamento!
que muitas vezes não corresponde ao valor do
que se vendeu, e que recurso tem o negocia-
dor se não receber?! Do contrario perderá
tudo. Igualmente acontece que, quando o ne-
gociante por grosso se destina a vir á sua ju-
nsdicçâo, o regulo o recebe com moito agrado,
c presenteia-o com comidas, bebidas, e re-
frescos, ctc.

Manda na mesma noite tocar um bando pro-
hibindo a todos os seus povos para que não
\>o<^m ir á feitoria do negociante vender-
Ibe género algum, impondo pena capital aos
que não observarem esta determinarão. O re-
gulo assim qae o negociante estabelece a fei-
toria, e tem recebido todas as cargas, manda
dizer que em tal dia se apresentará para ver
todos os géneros e fazenda*, e vindo no dia
indicado, depois de tudo visto, manda apar-
tar as fazendas de bom gosto e de mais custo,
comopannos, baetas, etc., e rctirando-se, diz:
«Tal dia virei para entrarmos em ajuste, e ver
w géneros que quer receber em seu paga-
mento.» Se o negociante não lhe der em fa-
zendas o valor de 50&000 réis, um de seus
lllt,0s chega-se ao pé do feirante, e assim lhe

«O Matiaovo tem por costume e quizilia,
qoe iodas as vezes visitando o branco, deve-
w-lbe offerecer alguma cousa, sem o que não
e He retirar, pois que é um homem grande ;

»

e e»e a espera em suas andas que se lhe dê
alguma cousa, e para o negociante se ver livre
' elle, manda-lhe entregar um banzo cquiva-

a 50|000 réis, e muitas vezes mais, c '

elle recebendo a fazenda, mostrando-a aos seus,

que o acompanham, aperta a mão ao nego-

ciante em signal de agradecido, e retira- se.

Quando bem lhe parece manda avisar para

no dia tal lhe ter prompta a fazenda e mais

géneros que separou para a vir receber, e

ajustar, e apresentando-se, carrega com tudo

que havia apartado e tratado. Logo depois faz

o mesmo sua mãe, se a tem ; seu irmão por

nome Chanamalope, e também sua sobrinha,

a quem lhe dão o nome ou titulo de I. N. Banza,

seguem-sc os fidalgos, etc, e o resto que fica

é para seu povo. O negociante vende os seus

géneros á vista, e elles dizem que os seus pa-

gamentos se acham promplos, e apanhando

as fazendas em suas mãos detém o negociante

um e dois annos, despachando as fazendas

para onlras partes, negociando com ellas, c

exasperado o negociante, enfastiado de man-

dar cobrar, lhes diz: «Pague-me, ou reliro-

me, e fiquem-se comtudo ;» então vão pagando,

mas como? Exigindo-se por uma ponta de mar-

fim o triplo do valor em fazendas, e são estes

os motivos por que os negociantes evitam

mandar seus aviados a estas terras, e fun-

dando-me n'cste principio lhe disse, «que á

vista de seu procedimento, dos prejuízos que

tem causado áquellcs que elle manda procu-

rar, e a outros que a esta Banza tinham vindo,

motivos eram fortes para elle sentir falta de

fazendas, e géneros de seu consumo, e que

essas faltas tem dado logar a que o Governo

lhe faça ver que espera se não reproduzam

actos tacs, que buscará cohibi-los. » Muito me
serviu para dar força á embaixada a illusão

da profecia, que o Challa me tinha commu-
nicado, c fallar-lhe francamente, pois que com

gentio nunca se mostra fraqueza, ainda mes-

mo que conheça que partido algum se pode

tirar.

Igual procedimento queria usar com o ex-

plorante, porém não o pôde o regulo levar a

efleito, porque me oppuz ás suas ordens, c

me desmascarei com elle. Logo que cheguei a

esta, cuidei de mandar fazer o acampamento

debaixo de ordem; a feitoria no centro, cer-

cada de uma grande cerca de pau a pique,

tendo dois portões, e depois delle prompto

tratei dos negócios: teve a confiança ae man-

dar occultamentc ura bando, ordenando a seus

povos, para que não viessem á feitoria comprar

nem vender género algum, sem que elle ti-

vesse primeiramente recebido tudo quanto pre-

cisava: também expediu ordem a fim de não

se vender marfim a qualquer pessoa que fosse

á compra d elle, impondo pena de morte, a

mais conhecida por elle; determinação esta

que obstou a que eu recebesse o que tinha

vendido a sua mãe, irmão, sobrinha e fidalgos,
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para ser pago á vista, porque estes também ti-

nham mandado negociar no Sena, e outros

logares. Acontecendo (aliar com um dos seus,

disse-lhe: « Onde é que se viu prohibir a cada

um o vender os seus géneros? Muito mal en-

tendidas são as ordens do vosso governo, que

se tornavam em prejuízo de seus subordina-

dos, não sendo senhores de vender ou com-

prar aquillo que precisassem, e que só estas

ordens sc encontravam n'este regulo, quando
nenhum outro o prohibia, e que nenhum go-

verno tem direito nos bens de seus subordi-

nados, somente certos tributos que compen-
sem as despezas do Estado. » Ao que me res-

pondeu: «Sabemos que o Maneputo é o se-

nhor d'estas terras, e d outras mais; que seu

povo faz negocio com quem quer, só lhe dão

um pequeno tributo, e nós é o que sabes, so-

mos seus escravos. Estimávamos antes que o

Maneputo tomasse conta d'estas terras, que

melhor seria. » E depois disse ainda: «Eu te-

nho em minha casa uma ponta de marfim,

veja se me manda de noite um de seus Me-
zumbos, conduzi-la para a feitoria, e depois

virei ajusta-la; mandando-a conduzir aconte-

ceu ser vista por um dos guardas do regulo,

e teve a liberdade de entrar pelo acampa-
mento, e tirar a referida ponta da casa do

Mezumbo, e no seguinte dia a fez presente

ao regulo. Sciente do acontecido, monto a

cavallo, mando pegar em armas, e apresento-

me na Banza do regulo com um bom reforço,

e dirigindo-me a elle, assim lhe fallo: «Ma-
lianvo! Que ordens destes esta noite? Um dos

meus caixeiros havia recebido uma ponta de

marfim de um seu devedor filho do Jaga Cas-

sange (e foi preciso dizer que a ponta não ti-

nha sido recebida de um seu subordinado para I

o livrar da morte), a qual sendo recolhida, ura

dos vossos guardas teve a confiança de en-

trar de noite no acampamento, na casa do
caixeiro, e carregar com a ponta. São mal en-
tendidas as vossas ordens, não tendes direito

de mandar pôr guardas aos commerciantes
que vos procuram, salvo sc pela força; mas
também a tenho para repellir vossos ultrajes.

Além de já leres recebido as fazendas e gé-
neros que escolheste, assim como vossa mãe,
c irmão, sobrinha e fidalgos, é justo que tam-
bém compre o vosso povo, c venda para re-

mediar suas precisões; era parte alguma se

dão similhantes ordens! São ordens impostas
a escravos que técm perdido o ser de homens!
E se o vosso guarda fosse assassinado o que
diríeis? Sobeja é a rasão, agora é que acre-
dito dos que se queixam de vós! Exijo se me
apresente o guarda, bem como a ponta.» E
lançando a vista para um dos lados, vejo o

guarda com a presa a seus pés; e bastante

encolerisado, como me achava, por um tal pro-

cedimento, e pondo um véo nos perigos que

me podiam resultar, lanço mão da espada,

aponto-a aos peitos do guarda, e dando-lbe

uma bofetada foi beijar o chão, caindo aos

pés do regulo. Foi uma temeridade de que

poderia ter sido victima, por ter sido feita na

Banza e em presença do regulo, cercado de

seus maioraes e de immenso povo, que ficaram

estupefactos, olhando uns para os outros; nada

ousaram dizer. Obriguei que elle conduzisse

a ponta donde a tinha tirado, e que ordens

se dessem em contrario, ameaçando-o com

pólvora e bala. Vendo o regulo a minha re-

solução, pediu-me que socegasse, que elle não

tinha dado taes ordens, e voltando-se para

os caixeiros reprebende-os, dizendo-lhes, que

a outra vez, quando succedessepara um

caso similhante, não fosse logo participar ao

branco para desasocega-lo por uma cousa de

pouco valor; deverieis-rae dar parte para eu

mandar entregar, sem que participásseis ao

vosso amo ; isto depois me disseram os cai-

xeiros. Aplacada a cólera, ordenou o regulo

para se me entregar a referida ponta, condu-

zida por um de seus escravos á feitoria, pois

não remettia pelo guarda com receio de que

elle fosse preso no acampamento; pedindo-me

que desculpasse aquella falta, e depois de ter

remettido a ponta fallei-lhe: «Matianvo! Se

casos similhantes sc derem d'ora ávante, eu

vos não asseguro o socego que tão necessá-

rio sc torna entre nós; quanto a mim, que

encarregado por S. Ex.
1 para propor-vos meios

de uma duradoura amisade, desejo mantè-la

a vós, porque repellido o meio que temos con-

cordado para chegarmos aos fins, tereis o des-

gosto de não veres aqui mais negociador al-

gum, além de outras medidas que o Governo

tomará em consideração para desaffronlar os

vossos insultos. Foram razoes sufficienles para

o chamar á boa ordem, e disse-lhe que se

considerasse vassallo de Sua Mageslade, se não

queria perder o nome de Matianvo, e que se

lembrasse que se achava cumprida a profecia

do Quinanezi, e que eu aqui tinha vindo em No-

me de Sua Mageslade, para que, tendo recebido

a sua embaixada, houvesse de receber suas

ordens, devendo-se conformar com ellas. 0

explorante a bem dos interesses da nação, e

do commercio, tem não só arriscado a sua

existência, como a de seus interpretes e fâ-

mulos, para a restauração d'esta rica posses-

são, tendo empregado todas as forças physicaí

e moraes, além de immensas despezas que tem

feito não só com este regulo, como com os ou-

tros potentados do transito, desde as frontei-

ras. Tcnho-me oceupado diariamente em son-

dar suas paixões, tomando conhecimento do>
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seus usos e costumes, de suas forças, experi-

mentando se o que lhe tenho communicado,

te ai achado entrada em seu espirito; pois pelo

que me parecia, assento que tem concordado

;

mas sendo refalsado o animo do gentio, por

isso não acredito nas demonstrações de anii-

sade que mostra. Muito precisa se tornará

aqui uma força militar, se o Governo deseja

possuir, sem grande dispêndio, este vasto ter-

ritório, mesmo para coadjuvar o regulo con-

tra seus rivaes e tão poderosos inimigos. Se-

ria medida util, que em vez de se mandarem
degradados para os Presídios e Districtos, fos-

sem enviados parà esta ; estabelecendo-se um
Presidio, melhoraria a sorte d'estes desgraça-

dos, pois que elles amam o que é bom e util,

gostam de vestir bem, e acham-se aborreci-

dos do governo despótico do regulo, e estando

carregadores para seu transporte, e cincoenla

empacaceiros fornecidos de armamento pelo

explorante. Eis-aqui como fui coadjuvado para

uma tal empreza, commissão esta de tanta

importância, e de que tantos interesses pode-

riam resultar para o futuro á nação; e se a

outro fosse incumbida talvez para seus inte-

resses somente lançasse as vistas, e não para

esta incumbência tão trabalhosa e cheia de

despezas, sem outro algum galardão mais que
a nomeação de Major dos moradores do Dis-

tricto do Golungo Alto, a qual sem o Régio Be-

neplácito toma-se nulia, esse que o explorante

cuidou de obter, mas que até agora não tem

tido solução; porém não se arrepende de ter

trabalhado a prol da nação e do commercio,

prestando um serviço que para o futuro st

tornará valioso, e persuade-se que chegando
elles certos dos fins que aqui me trouxeram, elle ao Alto Conhecimento de Sua Magestade,

dizem que querem pertencer ao Maneputo. o tomará em muita consideração.

Desejos linha o explorante de passar além do

Mattanvo, para chegar até o Sena, mas ha-

vendo um deserto a passar de quarenta dias,

além de não ter sido auxiliado pelo Governo
para uma empreza de tanta magnitude, com-
ludo emprebendeu a concepção de pôr em pra-

tica tão util idéa, engajando para esse fim o

numero de quinhentos carregadores naturaes

do Bibé, para o acompanharem ; estes pegando
uas cargas largaram-nas em o Bibé, não que-

rendo proseguir, e exigindo ali seus paga-

mentos a contento; e soffreu ali um empate
desde 7 de Julho de 1843 até 4 de Maio de

1846, que d'aquella Província regressou para

esta; acbaodo-se empatado não só por falta

de surtimento, em consequência de roubos

que soffreu , offertas a differentes Sovas, des-

pezas de carregadores, fretes de portos, ele,
se viu obrigado a ofliciar d'ali ao então Go-
vernador da Província de Angola, o Sr. Pos-

sollo, do qual oflicio não teve resposta, com
tudo não affrouxou de continuar na cmprezi
apesar que árdua, antes tomando em muita
consideração, a ponto de lhe ser necessário

regressar do Bihé a esta capital para surtir-

se de novas fazendas, e receber novas ordens
do Governo, a fim de seguir o seu destino,

mas levando ao conhecimento do Ex.
mo Go-

vernador já mencionado, que sem auxilio de
carregadores avassallados nada conseguiria,

porque de carregadores genlilicos não ha que
6ar, fazendo-lhe ver os prejuízos que já tinha

soffrido, e que não estava roais para expor
uma factura de grande importância; S. Ex.*

attendendo a tão justas razões houve por bem
ordenar ao Chefe do Districto do Golungo Allo,

o Major Izidro José Fragoso, por Portaria ex-

pedida da Secretaria Geral, para que a bem
do serviço auxiliasse o explorante com cem

RESCRIPÇlO DA PROYIKCIA DO MáTIANVO

Esta Província se acha collocada no inte-

rior e a leste, ficando-lhe a Província de Ca-

zembe a lessueste.

O seu terreno, a maior parte, é plano ; ma-
tos altos nos logarcs de pântanos, com ma-
deiras de conslrucção: fértil de farinha de

mandioca, feijão de todas as qualidades, amen-
doins, azeite de palma, bananas curtas, ou

de S. Thomé, e das compridas muito doces c

saborosas, batatas da terra, inhames, como os

do Brazil, carás, abóboras, gado vaccum em
grande quantidade pertencente ao Estado, ana-

nazes, abundante de toda a qualidade de caça,

peixe dos grandes rios, carneiros poucos, mas
em Cazembe grandes rebanhos. O seu clima

é quente, mas saudável. Seu inverno princi-

pia em fins de Julho, e finaliza nos meados

de Maio, conforme as estações, em todos es-

tes mezes chove constantemente, c muito su-

jeita a raios no tempo próprio. Cortada geral-

mente de riachos, muitas nascentes de agua,

logares alagadiços intransitáveis no tempo das

chuvas, abastecido de frondosos arvoredos. O
verão principia em Maio; no tempo próprio

cuidam de plantar, e muito se assimelba este

clima com o do Brazil. É cercada pelo cau-

daloso rio Ca&saby, bem como o Lurna, ou

Ru-su, de que já fiz menção na derrota. O
Lurna é abundante de peixe, pesca-se a boa

tainha, o roballo, além de outras qualidades

de bom gosto; e conforme as appareocias en-

tendo que tem communicaçào com o mar ; sua

agua salobra com cheiro a maresia, innave-

gavel em partes por grandes pedras que ob-

struem o seu leito. O gentio que habita suas
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margens, pesca com redes de malha muito com-

pridas, fazendo cerco, e de noite com fachos,

olhando-se, porém, para o costume bárbaro

d'este povo, admira encontrar-se alguma in-

dustria, tendo objectos de uma nação civili-

sada. Rica de vastas campinas cheias de ele-

fantes e muitos outros animaes silvestres, e

de muitos palmares, de que extrahem o azeite;

a canna de assucar ha em grande quantidade

e de boa qualidade, etc.

Ao descortinar tão vastas campinas, quem

sáe da espessura das maltas, fica extasiado,

desenrolando a seus olhos um panorama en-

cantador. O caminhante, fatigado de tão longa

e trabalhosa jornada, quando entra n'esta

mansão, parece-lhe ter esquecido tantos in-

commodos e mil dificuldades que teve a supe-

rar. Immensos- logarejos apinhados de chou-

panas fabricadas segundo o gosto de cada um,

e no centro dominando, como maioral, a modo

de uma torre, a habitação do regulo feita com

muita regularidade, cercada de um muro de

grossos paus cm quadrado com dois portões, tu-

do com muito aceio e simetria ; um horizonte

dilatado e mui claro, o paiz risonho e fértil,

abraçando uma verdura perenne, realça a vista

do espectador. Não é a ficção que descrevo, é

a realidade que já testemunhou algum dos

brancos que pisaram este solo, se elles deixando

o terror pânico de que vão apoderados pela no-

ticia das crueldades do regulo, apreciando o

grande e o bcllo só aformoseado pela na-

tureza, e deixando por algum momento as

idéas do interesse, admirariam por certo um
quadro tão magestosol

Julga-se o viajante achar em um paiz civi-

lisado, a policia que encontra, limpeza de

ruas em linha recta, praças espaçosas aonde

concorrem os seus géneros diariamente, espe-

rando achar, segundo o costume, a confusão

e a desordem, encontra a belleza, a ordem, o

o aceio, e muitas outras boas disposições tão

rara3 entre o gentio ; tudo isto confunde, e, co-

mo digo, deixa absorto o espectador, desappa-

recendo o susto de quem vem apoderado de

idéas tão melancólicas e tristes. Á vista de tanta

magnificência espargida n'estas terras pela na-

tureza contrastada com a fereza de seu governo,

move a ousadia de um génio emprebendedor a

vir conquistar este paiz ; e a quem cumpre este

feito? Quem com mais direito terá de levar

as luzes áquelles povos? Á nação portugueza,

que sem muito custo dominará em um terri-

tório tão rico e fecundo. Quanto mais felizes

não seriam estes povos ! Ver-se-hiam livres da

escravidão em que se acham, não sendo se-

nhores de nada, nem de seus próprios filhos;

ludo nasce escravo, tudo sujeito ao despotis-

mo do regulo!

O seu governo é despótico e bárbaro; são

seus adjuntos sua mãe (se a tem), irmão e so-

brinha. Suas terras são divididas por governos,

que lhe tributam, e tudo o mais pertence ao

regulo.

Os filhos não têem direito ao Estado
;
ape-

nas lhes dá algumas terras para d elias rece-

berem o seu tributo, isto é, aquclles que me-

recem a sua confiança e estima
; quanto aos

mais são considerados escravos, trabalham,

caçam, c tudo entregam ao pae. Quando al-

gum de seus escravos commette algum crime,

o regulo manda pirticipar a sua mãe : « Fulano

fez isto ou aquillo, deve ser morto. » São ou-

vidos a mãe, irmão, e sobrinha; se porém de-

cidem estes membros que o reu seja perdoado,

e em taes casos vendido, concorda com a de-

cisão ; não havendo quem o compre, é morto,

e seu corpo lançado no mato, para ser de-

vorado pelas féras; dia nenhum ha em que

este bárbaro não mande decepar cabeças por

bem leves culpas. Todo aquelle que tentar a

communicaçâo com alguma de suas pretas,

manda-o castrar, e depois é morto, a mesma
sorte tem a preta. O regulo habita no meio

de um grande quadrado de pau a pique, com
um serralho de quinhentas concubinas, en-

trando n'este numero filhas, sobrinhas, ir-

mãs, etc. Conta até á presente data duzen-

tos filhos de ambos os sexos; sua idade pouco

mais ou menos setenta annos, de mediana es-

tatura, mais delgado que robusto, lábios gros-

sos, nariz chato, rosto comprido, retinto de

cor, calvo, usa de cabelleira, obra de suas

mãos, que tão bem feita é, que á primeira

vista se não conhece; seu traje diário um
pano de qualquer fazenda comprido da cin-

tura para baixo, o corpo nú, seus enfeites de

coraes no cabello, e búzios de d ifferentes co-

res, munido sempre do seu alfange; não anda

a pé e sim em umas andas, carregado por oito

ou mais escravos ; sua diária occupaçào é na

caça e lavoura, acompanhado sempre por seus

escravos e concubinas, e onde quer que se

ache dá audiência e recebe tributos; ao raiar

da aurora pôe-se fora, e parte para o maio,

lodos os seus nobres, mulheres, e escravos, o

seguem. Não mora com elle senão suas mulhe-

res, e um certo numero de escravos destina-

dos para o serviço domestico; em cada um
dos dois portões tem um porteiro para fecha-

los ás oito horas da noite, bem como abrir ao

amanhecer. Residem em separado sua mie,

irmão e sobrinha, com seus cercados quadra-

dos e porteiro, ele. Tem duas grandes pra-

ças de mercado, uma em frente da residência

do regulo, principia ás 10 horas da manhã,
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e acaba ás duas da tarde; a outra, defronte

j

da morada da mão do regulo, desde as tres

horas até á noite, além de muitas outras me-

nores em differentes logares. Suas ruas mui

compridas, largas, aceiadas e alinhadas, to-

dos os dias são varridas, e todo aquelle que
j

se descuida da limpeza é multado em uma
cabra ou uma ponta de marlim, tendo cada

rua um inspector, que Qscalisa o aceio delia

;

também nas praças é o terreno limpo á vas-

soura, não se encontra pedra nem pau. O»

fidalgos não andam a pé; quando querem ir

a alguma parte montam a cavallo em um de

seus escravos, que já tem adestrados para esse

fim ; cada um delles tem seus instrumentos,

e todas as vezes que acompanham o regulo

slo obrigados a leva-los: este não vae para

parte alguma sem que seja acompanhado por

seus instrumentos; quando quer irás suas la-

vras manda tocar uma caixa, e logo que seus

escravos a ouvem, pegam nas enchadas e se-

guem-no; todos os seus bandos são por pre-

goes; emfim é um segundo Sulrao; tem diffe-

rentes residências, em cada uma das quaes

tem suas lavras, manda tocar uma caixa, faz

reunir o seu povo, e o reparte a fim dc traba-

lharem em diversos logares distantes duas lé-

guas uns dos outros, e em cada uma dessas

habitações tem um sem numero de mulheres;

vestem somente um pano de palha da largura

de dois palmos que lhe cobre as partes, porém

muito limpas de corpos, e apesar da sua insi-

gnificante vestimenta, parece que não põem o

pé no chão; são muito corajosas, dotadas de

animo varonil, acompanham seus maridos na

guerra e investem com mais ímpeto que não

os homens.

São inconstantes em seus tratos, inclina-

dos ao roubo, não atacam a pessoa alguma,

mas cobiçam tudo que vêem, e vão carre-

gando se encontram fraqueza da parte do ne-

gociador, são familiares, obsequiadorcs, mas
se o fazem é com a mira no interesse; se offe-

recem uma gallinha é para receber o triplo,

e se o negociante receber do gentio alguma
offerta, trate de recompensa-lo em o tresdo-

bro, se não quer soffrer algum prejuízo, por-

que elles não dão, vendem por bom preço, ele.

mento de seus usos e costumes, não lhe ven-

der sem ajustar primeiro, paga o que deve,

porém com grande demora, frequenta a min»
do a feitoria, acompanhado sempre de suas

concubinas, e quaes outras harpias arrebatam
tudo o que encontram, e se houver descuido

da parte do negociante, que não tenha tudo

bem arrecadado, será infallivelmente roubado
pela confusão de seu povo, que de propósito

o traz para esse fim, e quantas vezes vae á

feitoria, tantas se oceupa cm mandar contar

tudo o que vé, concorrendo o seu numeroso
séquito em dar busca a todos os cantos da

casa, a ver se o negociante occultou algumas
fazendas. De todas as suas possessões tem um
macota ás suas ordens, a quem lhe chamam
— Quilolo;—as fazendas que compra, e as que
recebe de tributo, não as tem em seu poder,

espalha pelas casas de seus fidalgos, e um
dia sim outro não lhe são apresentadas.

O regulo quando come não falia a pessoa

alguma, nem em caso de urgência; n'essa oc-

casião tocam os instrumentos : quando espirra

todos batem palmas. É commerciante, com-
pra por atacado, mas quem com elle contra-

tar deve ser corajoso, e que tenha conheci-

Quando qualquer de seus subordinados lhe

desobedece, ou falta com os tributos, ordena

a um de seus potentados, que levante armas
contra o desobediente, e que sendo preso o

conduza á sua presença, e se resistir que o
matem

;
cumprindo o encarregado as ordens,

se acontece o rebelde resistir, ficando der-

rotado, o Chefe da expedição se recolhe, e um
dia antes de entrar na capital acampa as suas

forças, e manda participar ao regulo que ali

se acha, e que espera as suas ordens; manda
que ali se conserve um mez e mais, e quando
bem lhe parece, manda que entrem, o que se

executa do seguinte modo:
No dia determinado todos os seus Quilolos

com seu povo, fidalgos, etc., se apresentam na
praça armados com todos os preparativos de
guerra para receberem em triumpbo os que
se recolhem da campanha. O regulo apparece

cercado de seus nobres e escravos, senta-se

cm um tbrono forrado de pano encarnado
em cima de um tapete dc panno azul, vestido

com um pano de velludo encarnado da cin-

tura para baixo, guarnecido de varias cores,

com uma banda feita de búzios e conchas, co-

raes de diversas côres debaixo de symetria,

dos joelhos até o tornozelo argolas de metal

mui fino da grossura e feitio de um bordão de
guitarra, no pescoço um collar feito de con-
chas pequenas, coraes o búzios, muito bem
feito, na cabeça um grande pennacho de pen-
nas de diversas aves, de bom gosto.

Cada um de seus Quilolos e fidalgos vem en-
trando pelo portão principal á frente de seus es-

cravos, trazendo na mão um escudo forrado

de pano encarnado feito com ordem, em outra
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uma lança, seus subordinados vestidos de pclles

de feras, armados de arcos, flechas e zagaias,

marchando ao som dé seus instrumentos, des-

enrolada a bandeira, na cabeça seus penna-

chos, no pescoço seus coitares cada um de

differente feitio, e dos joelhos ao tornozelo

adornados com argolas de cobre e ferro. Logo

que se aproximam do regulo, marcham em con-

tinência em volta do seu throno duas vezes,

e na terceira perfilam pelos muros de sua re-

sidência, todos os mais vão seguindo por or-

dem, e alinhando-se: dispostos todos, mar-

cham á frente seus commandantes com o es-

cudo na mão, e na outra empunhando a lança,

se apresentam ao regulo para receberem as

suas ordens. O regulo com ura ar serio c ma-

gestoso ordena-lhes, que se ponham á frente

de seus soldados até segunda ordem. Logo de-

pois principiam a entrar os que se recolhiam

da guerra, marchando em continência assim

como os outros, e tomando logar no meio do

acampamento : os encarregados davam em alta

' voz conta da empreza, em cuja narração bas-

tante se prolongavam, expondo o modo como

tinham batido os contrários, e nos intervallos

os escravos dançando acompanhados por seus

instrumentos, trazendo nas mãos as caveiras

dos infelizes, que haviam sido apanhados na

guerra, e por ficarem vencedores davam des-

cargas de fogo. Depois do que, vem cada um
apresentar ao regulo a caveira, expondo-lhe

como o tinha vencido. Os prisioneiros que

escapam da morte, são lodos entregues ao re-

gulo; aos combatentes recem-vindos manda-
Ihes distribuir comida e bebida em abundân-
cia. Vendo os Quilolos e potentados que está

desempenhada a sua commissão, e satisfeitas

as etiquetas, mandam que seus escravos vão

tocar as armas victoriosas dos que 6e recolhe-

ram, e se retiram para suas residências. Foi

este acto celebrado em 19 de Dezembro de

1846, para o qual fui convidado pelo regulo

para assistir ao recebimento, mandando eu

apromptar 100 armas commandadas pelos ca-

bos e caixeiros a pedido do regulo, o que muito

agradeceu. Tem instrumentos bellicos, e seus

toques apropriados, e por elles entendidos, bem
como outros destinados para a lavoura, e os

toques na guerra servem muitas vezes de ani-

ma-los no conflicto: os instrumentos são uma
flauta feita de uma canoa grossa, e uma es-

pécie de caixas, que fazem de troncos de ar-

vores adelgaçados por dentro, marimbas, etc.

Formam seus batalhões em ordem, deixam al-

guma gente de reserva para soccorrer aos que

perigam, investem com ferocidade espantosa;

quando atacam, dão gritos muito altos, e des-

compassados para atemorisar o inimigo, porém

sentindo-se feridos fogem, e nada os faz re-

troceder para entrar em linha de combate; è

por isso que muito temem as nossas armas,

que vomitando a morte os deixa horrorisado*

O cadáver é lavado, unhas cortadas, ea-

bello entrançado, dentes limpos, posto em oiti

ataúde é acompanhado por seus amigos e pa-

rentes ao logar em que deve ser sepultado,

havendo jazigo próprio para cada família: no

meio desse immenso cemitério existe uma es-

paçosa casa subterrânea forrada de pano azul,

em que se deposita o corpo do regulo, que de

moléstia fallece na sua capital, tendo um es-

cravo de guarda, fazendo a limpeza diária, o

que não encontrei, nem soube se se pratica

em outras tribus, porque aqui acompanham o

morto em procissão com grande choro e ala-

rido; o fallecido é imraediatamente amorta-

lhado com seus melhores panos, e não passa

mais o dia em casa.

Os homens são de estatura regular, robustos,

feições delicadas, muito limpos e aceiados, so-

mente trazem por vestimenta dois couros de

qualquer animal, cabello trançado. Às mulhe-

res são altas e reforçadas, retintas, de lindas

feições, muito limpas, andam somente com
um pano de palha da largura de dois pal-

mos, cubrindo-lhe o púbis, são corajosas, in-

vestem a quem quer que as oflenda, fazem

todo e qualquer serviço, com o mesmo desem-

baraço como qualquer homem, são amigas do

negocio, compram e vendem, propensas á cos-

tura, fazem um pano de palha com primor,

são amáveis, estimam os estrangeiros, por

estes desprezam os seus amantes, etc.

Haw lei*.

Se por casualidade acontece vir o menstruo

a qualquer preta, estando na praça, é logo

denunciada pelas outras, e ahi mesmo lhe

manda o regulo cortar a cabeça, e ali ficara

o corpo, que será consumido pelos cães, se

algum parente, impetrando o consenso do re-

gulo, a não mandar sepultar. Assim também
se qualquer preto é encontrado com alguma

de suas mulheres, sem mais justificação é o

delinquente amarrado, corta-sc-lhe o membro,
o nariz, as orelhas, isso no meio da praça;

estes desgraçados soffrem quotidianamente es-

tes bárbaros castigos, dias havendo de sessenta

que o soffrem, e n'esse numero muitos de pena

capital; além dos chamados feiticeiros, que

estes são mandados dependurar no mato em
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uma arvore, e ali acabam os seus dias; tão

habituada anda a morte por estes selvagens,

que a preferem a outro qualquer castigo!!!

Todos os seus trabalhos principiam e aca-

bam em cantigas e danças; cuidam primei-

ramente dos trabalhos do regulo, depois dos

de sua mãe, se a tem, irmão, sobrinha, fidal-

gos, ele. Esta communidadc de trabalhos cam-

pestres e de innocentes prazeres inspira no co-

ração d este povo a mais terna benevolência

;

dles olham, apesar de tanta crueza, para o

regulo e seus fidalgos como seus paes; é para

elles sagrado tudo o que provém de seus go-

vernos, e o que se lhes ordena. Nada mais
prohibido entre elles, como a ociosidade, por <

isso que estão convencidos de que cila é a

origem de todos os crimes, e arrasta após si

a degradação de alma, e do corpo: téem elles

muita rasão, porque o preguiçoso não pecca

«mente contra si, condem na ndo-se á miséria,

mas também contra a sociedade, dissipando

os fructos dos homens laboriosos, sem contri-

buir com a sua quota para a prosperidade ge-
ral. Os mesmos velhos e eslropeados, que ou-
tro serviço não podem prestar, acompanham
os mais, para servirem de guarda, afugentando
os pássaros da seara. Nenhuma mulher pôde
ter communicaçào com o homem, sem que lhe

appareça o menstruo, e sem que primeiro seja

desflorada por seu pae, e com cila continue
por algum tempo até que a ponha em estado

de a entregar ao pretendente, e achando-se
habilitadas procuram sem o menor escrúpulo.

Aehando-se qualquer feirante nas suas ter-

ras, se com o regulo tiver alguma questão,

ainda que de pouca monta, vinga-se cm man-
dar tocar um bando para que ninguém possa

vender viveres, nem bebidas ao negociador;
e são estas ordens cumpridas á risca, e por
este meio consegue do feirante tudo o que elle

quer. Todos os seus fidalgos e parentes são

fomnierciantes, porém faltos de palavra em
seus tratos

;
porque ajustando-se o negocio á

vista, togo que se apanham com a fazenda.

raandara-n'a negociar ás possessões visionas

para tirarem o lucro, e para pagarem levam
um e dois annos; por isso o melhor modo de
negociar é o seguinte. O negociante que se

destinara emprehender qualquer especulação,
deve ter um sortimento completo até que fina-

lise a negociação; e deve tomar os pontos que
noto:

1 .
' Muzaza : deve ahi estabelecer uma fei-

toria pari negociar com os régulos Catende,
Quiõco, Luena, e todo o território do Cassaby

:

em todos estes pontos é abundante o mar-
fim e céra, e offerece vantagens no mercado.

2. * No regulo Sacambugc deve fazer feito-

ria, podendo despachar para as terras dos po-
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tentados Quibuica, Caoáu, Musso-condanda,

Muxima, Quinhama, Canunguessa, Mane-De-
funda, etc. : em todos estes logares tem mar-

fim em grande quantidade, e offerece van-

tagens.

3. ° Deve estabelecer a terceira feitoria nos

domínios do rei Cazembe: este ponto é de

grande vantagem, porque d'elle pode despa-

char para o Lubege, Lua, Luvar, e toda a

possessão de Cazembe é abundante de marfim

e tira-se partido.

4. ° Lurua: despachando por todos os ré-

gulos, que oceupam as margens d este rio.

5. ° Challa: óptimo ponto, e tem muitos lo-

* gares para onde despachar fazendas.

6. ' Matianvo: devo notar que aquelle es-

peculador, que emprehender uma negociação

para esta em compra de marfim, antes de

chegar a este ponto tomará todos os outros,

e dividirá a factura em proporção, e com
igual sortimento; se tomar estas medidas deve

ser bom o resultado, e para esse fim convém
deixar caixeiros capazes em cada um doa pon-

tos, e antes de estabelecer a feitoria deve ter

uma audiência com o regulo, que governar o

logar; tratando com elle para que durante a

negociação não possa pagar crimes de adul-

tério comraettidos por seus fâmulos: obtida

esta concessão, ainda que lhe faça uma boa

offerla, é uma providencia util e de grande

vantagem
;
pois se não tomar esta medida sof-

frerá grande prejuizo pelos crimes, que os car-

regadores e fâmulos quotidianamente commet-

tem com as familias do povo em que estabe-

lecer a feitoria
;
porque, apesar das advertên-

cias do negociante, estão a reincidir no cri-

me que é punido cora a escravidão por parte

do gentio, e recolhendo-se o negociante, se

perdeu alguns carregadores por crimes que

fizeram no sertão, ficando lá escravos, estes

ainda téem o atrevimento de requererem con-

tra o feirante para lhe restituir o seu filho ou

parente, quando elles mesmos em terras avas-

saladas uns entre os outros comem mucanos

pelo mesmo crime. O commercianle deve sur-

tir a factura dos géneros seguintes: baeta azul

clara, ferrete, e meia cor, encarnada, pano

azul ferrete, ou claro, e encarnado, zuarte

azul, pintado, lenços de ramagem largos e

de bom gosto, fazenda de lei, o quanto chegue

para sustento c despeza dos portos, e sorti-

mento dos banzos, missanga branca grossa,

coral apipado, que não seja estalado, alman-

drilha de bom gosto, canecas de meia canada

e quartilho, copos, campainhas, guizos, tachas

amarcllas, búzio; estes géneros são os de

prompta saída em todas estas terras; armas

poucas, por que não pagam, não lhe dão o

seu valor; pólvora igualmente; o sustento e

-ABRIL 1855. *o
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feito com missanga e coral

;
porque a missanga

é o seu dinheiro, e sem ella se não faz com-
pra alguma, e lambem se compra marfim miú-
do de dez a vinte arráteis, bem como escra-

vos. Além do que tenho ponderado deve, na
occasião das marchas, ter o cuidado de levar

carregadores devolutos, reservados para sup-
prirem aos que enfraquecerem, bem como pre-

venir-se de mantimentos para que a caravana
não padeça fomes; por quanto tem de passar

desertos de i, 6, 8, 10 e 12 dias, e a maior
parte dos carregadores tem succedido ficarem

atrás, uns caídos no matto com desmaios por
causa da fome, outros por moléstias que os

atacam, outros enfraquecidos, por isso ne-

cessário se torna o deixar carregadores de so-

brecelente na retaguarda, bem como paus, e
redes para carregarem os que tiverem enfra-

uecido; assim também oito ou dez carrega-

orcs carregados com carne assada, farinha

e agua para soccorrer os que tiverem des-

maiado de fome; é uma medida salutar, não
perder carregador algum. Todos estes successos

experimentou o explorante, porém o não achou
desprevenido; porque pela pratica que tem
dos sertões leve o cuidado de conduzir redes,

carregadores desoecupados, muitas vezes soc-

correu-os com a sua própria matalotagcm, e
andar até a pé para os mandar conduzir em
suas tipóias, c de taes medidas resultou que
nenhum se perdesse por falta de rceursos,

nem desamparado; além do que deve ter uma
botica para aceudir ás moléstias conhecidas,
contendo porção de massa cáustica, purgan-
tes, fios, unguentos, etc, porque estes prelos

são muito afeitos a pontadas, diarrheas, es-

corbuto; macella, quina em pó, e quem saiba

sangrar; bom será levar ferreiros, carpintei-

ros, alfaiates, sapateiros para o que fôr pre-
ciso, de outra forma não se pôde transitar

por estas regiões faltas de lodos os recursos

precisos.

Oh*ervRçà«.

O regulo possue o numero de quinhentas a

seiscentas pretas, dentro de sua residência,

além das mais que tem em differentes pon-
tos das suas lavouras, aonde costuma passar
de tempos a tempos alguns dias, e para que
tini? E para que em sua ausência suas mu-
lheres se introduzam nos cubículos dos fâmu-
los e carregadores do feirante, a terem com
ellcs comraunicaçâo, e por este meio exigir

do negociante que lhe pague o crime cha-
mado—Opanda— valor de dois banzos, im-

portância de 80&000 reis e mais; por isso

se tem perdido immensas fazendas n'esta,

e mais partes d 'este continente. O explorante

antevendo esses prejuízos, que lhe poderiam

resultar, logo que chegou, na primeira falia

que teve com o regulo, cuidou de cortar esse

abuso, que redundava em seu damno, fazendo

ver que apanhados os delinquentes, o carre-

gador ou fâmulo seria á frente dos mais cas-

tigado para exemplo, e clle corrigisse a sua

preta, como lhe aprouvesse; e foram apanha-

nhados cm flagrante alguns filhos do Sova

Quilombo, do Districto do Golungo-Alto, e fo-

ram castigados, apesar do que o regulo por

duas vezes exigiu o pagamento de dez carre-

gadores, filhos do referido Sova, que seriam

escravos, ou resgatados, pois foram encontra-

dos com mulheres do Matianvo, vindo cilas

de propósito introduzir-se no acampamento,

tudo por conselho do mesmo regulo-, porém

oppuz-me, fundado no que tinha tratado, e

não pôde levar a efleito o seu intento.

Ja não aconteceu assim com o finado Ro-

mão, que lendo vindo a esta com uma nego-

ciação, teve de resgatar muitos carregadores

por crimes que commetteram; por não tomar

as precisas medidas, acautelando e tratando

com o regulo. É a razão porque tem escra-

visado muitos carregadores dos Districtos e

Presídios, ficando perdidos por lá: abusando

das ordens do feirante, e esquecendo-se do

perigo a que se expõe, vão ter com as mu-

lheres do gentio, e depois tem seus parentes

a confiança de dizerem que o fciranle vendeu

o seu filho ou parente, não se lembrando que

se elle se perdeu foi por crimes que commet-

teram, chegando á petulância de requererem

contra o feirante, para lhe dar conta de seu

filho. Culpado seria o feirante se não lhes

fizesse ver, não os admoestasse que não 6zes-

sem crimes; mas apesar de tudo, commet-

tem, não fazem caso: e dizem que não podem

passar sem mulheres, que são o seu sustento.

Fui testemunha ocular de um assassinato or-

denado pelo regulo na pessoa de um seu es-

cravo de linda figura, c que horrível acaba-

mento leve!! Em 16 de Abril de 1847 foi

apanhado no cubículo de uma de suas ama-

sias, c sua sobrinha por nome J N Banza,

successora a seu Estado, c de quèm tem um

filho, um preto, o qual foi apresentado ao re-

gulo, e sem mais justificação foi mandado ma-

lar, e depois esquartejado e dado a comer a

um gentio seu subordinado, por nome—Ca-

nandas—pavorosa e lastimada scena! Convi-

vidado pelo regulo para assistir, no thealro

da morte, á representação de um drama tão

trágico, empreguei meus esforços para obter

o perdão da victima; mas nem a minba me-»

diação, nem as rogativas de sua mãe, e sup-

plicas de seus fidalgos, moveram o coração

endurecido do homem, ou antes do tigre, fa-

I minto de san/çue : apertado por tão fortes em-
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penhas para ceder, respondeu : « que a min»,

enviado do Manepulo, já tinha servido em ou-

tras vezes que lhe tinha pedido o perdão de

crininosos condemnados á morte: » e assim foi,

a ponto de n'uma occasião, apresentar-me no
logar do supplicio, e arrancar o cutello da

mão do algoz, fugindo este c o condemnado
para o meu abarracamento, tendo a precau-

ção de mandar apresentar o alfange a sua

mãe, que mandando-o quebrar, avisou estar

perdoado, e recolhendo-se ellc ao seu apo-

sento com ordem de ninguém lhe fallar, or-

denou a execução da morte. Ainda palpitante

o corpo do desgraçado, feito cm pedaços, foi

ali mesmo devorado pelo indicado gentio. O
infeliz pediu que á pena capital substituísse

a de capliveiro, que lho vendesse, ao que res-

pondeu: «Quem não observa as minhas leis,

quem me não respeita, menos servira ao Ma-
nepulo! São desgraçados estes povos, e ainda

mais os que estão sob as vistas do regulo;

porque a mais pequena falta é punida com a

escravidão, poucas vezes, e a morte, quasi

sempre
;
pedindo elles sempre que sejam ven-

didos, e por isso mais felizes aquelles que

conseguem, cm vez da morte, a escravidão.

PiOTA FINAL.

eau» o regulo.

Depois do explorante ter esgotado todos os

meios, que estavam a seu alcance, em virtude

de ter sido encarregado para engajar por nos-

sos alliados a todos os régulos, e mais poten-

tados do transito até esta possessão ; e tendo

eu em muita consideração esta importante com-

missão, que tão ulil se torna á nação e ao com-

mercio; e trabalhando para torna-los menos

bárbaros, modificando seus usos e costumes

por meio de meus conselhos; tirando embara-

ços a que o commercio estava sujeito; fazendo

caducar os crimes de adultério, que tão per-

niciosos se tornavam ao negociador pela fre-

quência d'elles praticada pelos carregadores

e fâmulos, destruindo o abuso de cobrarem

por crimes feitos por outros, e pagos pelos que

de novo vinham negociar: fixei preços cm
seus géneros para animar o feirante, e para

este tirar vantagem, visitando todos os dias

o Matianvo, tendo audiências com os seus no-

bres, mostrando-lhes a vantagem que lhes re-

sultava de alliarem-se, ou avassallarem-se a

Sua Magestade, a Rainha, dando-lhes oflertas

de valor, e fazendo-lhes ver a cegueira em
que viviam, entrando a fundo cm suas forças,

fazendo-lhes perguntas sobre os tributos que
se recebem annualmenle de seus povos e po-

tentados, para, por este meio. conhecer o re-

dito annual, a extensão de suas terras, etc.

Conseguindo felizmente entrar em todos estes

conhecimentos, e engaja-lo por nosso fiel allia-

do, bem como a todos os seus potentados do

transito, fiz com que o Matianvo apromptasse

grande porção de marfim e escravos, que cal-

culei em 10 a 12:000^000 réis, pelo preço

médio, bem como destinasse um de seus filhos

de 15 a 16 annos, para ser reraettido a S. Ex.*

afim de educar-se.

Outro sim ordenara a* todos os potentados

do transito para cada um d'elics acompanhar
seu filho e raacotas, e receberem as ordens

de S. Ex.
1

; bem como fornecerem a caravana

de mantimentos em toda a viagem até o fim

dq seus domínios. Não se passava dia algum
durante a estada do explorante, que o Ma-
tianvo lhe não remettesse mantimentos, ca-

beças de gado, assim como refrescos e fructas

do paiz, tudo em regosijo. Acontece, porém,

0 regulo faltar a todas as promessas, e votos

de fidelidade
;
rebellando-se, e todo o seu es-

tado, entra a tratar o explorante, seus inter-

pretes, e cabos da caravana, de menoscabo:
falta com seus pagamentos, ferimentos nos car-

regadores, já não existia aquella amizade an-

terior, já as queixas não são ouvidas, todos

olhados com desdém, quando até aqui seus

povos se não atreviam a maltratar carregador

algum; porque, sendo o regulo sabedor, eram
castigados rigorosamente; considerados como
seus filhos, tinham ampla liberdade de pode-

rem tirar mandiocas de suas lavras sem que

pessoa alguma Ibe fosse ás mãos. Entrando

no conhecimento d esses actos tão contrários

aos precedentes, descobri o seguinte

:

Chegando a esta possessão um Antonio Bo-

nifacio Rodrigues, homem pardo, natural de

Bailundo, c residente cm o Presidio dePungo-
Andongo, aviado de D. Anna Joaquina dos

Santos Silva, bem como uma escrava d'esta,

de nome Eufrozina, e outros por nomes Pan-
zo, Mafanha e Domingos, mandados por sua

senhora a esta, trazendo uma offerta ao Ma-
tianvo, constante de cassas avariadas e rotas,

em retalhos, meia peça de pano encarnado,

vinte covados de velludo, uma dúzia de con-

deças de menor a maior, umas canecas e quatro

pares de brincos francezes de ouro falso, toda

esta offerta remettida ao regulo sem que a men-
cionada D. Anna tivesse escripto ao explorante,

como seu sócio, avisando-lhe d'esse presente,

que por seu intermédio é que devia ser entregue

ao Matianvo, remettendo tudo debaixo de se-

j

gredo, etc. : a que fim se dirigia esta remessa

1 não sendo por direcção do explorante?! Não
í quero formar juízos, a mandante que o con-

1 fesse: cumprindo-me asseverar, que a algum
ponto altingia esse mimo dirigido ao regulo!!
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Vamos ás consequência*, que jje seguiram.

Os seus enviados, achando-se n esta posses-

são cheios de orgulho, dizendo ao regulo, que

o explorante não era ninguém, meramente

um sócio de sua ama, que as ordens que se

haviam publicado eram falsas, que taes or-

dens não haviam ; que em Loanda só sua ama
é que tinha o direito de mandar ordens ao

regulo, e a seus potentados; que a senhora de

Angola era ella; que o explorante havia en-

ganado o regulo e seu estado, para, por este

meio, fazer o seu negocio e fortuna, acrescen-

tando a escrava Eufrozina, que se o Matianvo

mandasse a sua ama os seus macotas receber

suas ordens, como Dembo e Alala, senhora

de todas estas terras, que ella lhe dava uma
peça de artilheria, visto que os Matianvos com
tanta instancia a tem pedido para grandeza

de seu Estado. Rasões sufficientes foram estas

para o regulo se rebellar, perder o respeito

ao explorante e seus interpretes, e cabos de

sua caravana. O regulo ás occultas e de noite

manda chamar os mandatários, faz-lhes per-

guntas, se o explorante havia ou não sido man-
dado por S. Ex.' com poderes para os enga-

jar, e publicar as ordens, que lhe tinha com-
municado: asseveraram ser falso tudo o que

eu tinha dito ao Matianvo, que elle se não

fiasse, pois que só em Angola governava sua

ama, como Dembo e Alala, senhora de todos

estes matos. Avista d'este desmentido, ao qual

deu o Matianvo todo o credito, viu o explo-

rante, compungido de dôr, desmoronar-se o

edifício que acabava de consolidar; viu, com
lagrimas nos olhos, fugir-lhe a gloria, que lhe

estava preparada, conduzindo a esta Cidade

o filho do grande regulo, e um como tri-

buto dirigido a S. Ex.* computado em 10 a

12:000$000 réis; viu, contristado, a nação

perder um feudatario sem dispêndio, que tão

util se tornaria para o futuro, e apoz elle os

outros potentados; viu desvanecidas as dou-

trinas pelo explorante espalhadas desde as

fronteiras até esta remota região; viu definha-

da pelo sopro da mais perlida traição encar-

regada a escravos, a planta da religião, que

mais tarde se ramificaria por este solo tào bár-

baro hoje; viu inutilisadas as instrucçôes do
Governo, e vilipendiado o seu caracter!!!

Olhados com desdém os seus interpretes, e

mais cabos, e até mesmo o explorante
; quando

mandava cobrar do regulo e seu estado, o que

lhe devem, eram' descompostos, dizendo-se-

Ihes: «Quem sois vós? Não fostes mandado
pelo Maneputo, vieram-nos enganar : Maneputo
é Dembo e Alala. Os pobres dos interpretes

tornavam uma vez e outra, eram despachados

com a mesma resposta. Ultimamente vendo-se

o explorante sem gastos para a sua comitiva

d esta para a capital, viu que o melhor expe-

diente era ir despedir-sc do regulo,, e de seus

nobres, e devedores, pedindo-lhes que lhe pa-

gassem; tiveram o atrevimento, insinuados pelo

regulo, de dizerem, que entregasse todas as

armas e pólvora, que a caravana tinha para

sua defesa; e que se o não fizesse, não havia

pagamento, nem caminho para a Cidade, amea-

çando os interpretes com o assassínio. Assim

decorreu algum tempo alé que o explorante

jurou morrer como homem, e não coberto de

vergonha, e despregado pelo gentio. Tratou

de se pôr em marcha para a Capital, tomando

as medidas precisas para segurança da cara-

vana. O regulo vendo que não lhe entrega-

vam as armas e pólvora, tratou de mandar
fechar o caminho, expedindo uma força gen-

tílica para o regulo Challa, ponto em que o

explorante tinha deixado uma feitoria para

compra de mantimentos, a fim de fornecer a

caravana, e restabelecer os doentes, que para

ali foram mandados; alem d isso preparou-se

para mandar sequestrar a caravana, e tudo

que pertencesse ao explorante ; porém, como
não encontrasse fraqueza, tratou de recorrer

a seus feitiços, incumbindo a seus Cirurgiões

para que, apanhando de noite a caravana em
descuido, e no melhor do somno, lhe tirasse

as armas e pólvora, mas não levou a effeito

seu negro plano em consequência das medi-
das que se tómaram ; o que poz o regulo em
execução, foi mandar tres prelos com duas

pontinhas de marfim dizendo « que seu amo
mandava aquclla offerta a fim do explorante

esperar alguns dias para elle lhe mandar o

pagamento o. Não deixou o explorante de des-

confiar do presente, e dos emissários; porém
não se illudiu: comtudo das 9 para as 10 ho-

ras da noite tiveram elles a astúcia de se

introduzirem no acampamento, entrando na

barraca, saquearam um caneco, um casaco

de riscado, dois lenços, um chapéu, e uma
arma lazarina sem cão; é o que poderam rou-

bar; foram expulsos, e suas vidas correram

risco, e não foram mortos por não querer dar

motivos. Tem mais o explorante o dissabor

de deixar ficar em poder do regulo e seu es-

tado 418 pontas de marfim por 418 banzos

de fazenda, sendo aquclle todo de lei, valor

correspondente, termo médio, a 30:000^000
réis pertencentes ao explorante, e a D. Anna
Joaquina dos Santos Silva, por sociedade cons-

tante de tratos commerciaes; perda, que se

resultar, se deve á dita D. Anna; pois se tal

offerta e quejandos mandatários por ella não

fossem a esta enviados, o regulo e seu estado

tudo satisfariam, e o explorante com gloria

desceria, apresentando-se a S. Ex.* com o filho,

tributo e vassallos de tào forte potentado!!!
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Tocado do roais doloroso sentimento vé o ex-

plora nle perdidos seus trabalhos desde 1843
â 1847; e perdida a esperança de reconquis-

tar o animo do Matianvo, salvo se ali tor-

nar revestido de um caracter, que faça con-

ter o despeito do regulo, dando credito ás

minhas palavras. Para esta empresa deixou o

explorantc sua sesmaria e escravos, deixou

da commissio de que vinha incumbido; foram
porém baldadas estas medidas, por que nem
o referido Antonio Bonifacio Rodrigues, nem
a escrava Eufrozina, a fiel de sua senhora e
os outros três, mais obedeceram ao que se lhes

tinha ordenado: á vRta d'esta falta de res-

peito, e de Untos e tão graves prejuízos, que
estes malvados causaram, mandados por sua

suas (ilhas ao desamparo no sitio do Bango,
;

senhora, espera o explora nte que V. Ex.', to-

Districto dc Golumbo-Alto, vindo achar sua [
mando em devida consideração estes males

casa varejada, suas filhas nuas, seus escravos pelos prejuízos que soffre o explora nle e a na-
foragidos pela prepotência de sua sócia II D.

j
ção, faça, pela competente A uthoridade, tomar

\ona Joaquina dos Santos é authora dc todos conhecimento do succedido, capturados os tres

estes males. Para coroa-los, depois d 'estes !
réus que faltam; porque dois pôde o explo-

snecessos, os escravos de sua Sócia, que ti- rante conduai-los presos, sejam punidos com
nham sido enviados ao Matianvo, deitam fogo o rigor das leis, e o explorante indemnisado
á feitoria do explorantc, podendo-se apanhar de perdas e damnos, por quem foi a causa-

dois delles por nomes Mafanha e Panzo, de dora dos prejuízos, e pede justiça. Província,

naçio Muxi-Congos, promettendo queimar a e Banza do Matianvo, 20 de Outubro de 1847.
ultima barraca, que o explorantc mandasse
fazer para sc recolher, apanhando-o na força

do somoo, premeditando também incendiar

todo o acampamento dos carregadores e fâ-

mulos; attentados que concorreram a que o

regulo acreditasse não ser o explorante pes-

Loanda, 16 de Junho de 1848.

Joaquim Rodrigues Graça.

In

André Francisco Jerónimo, natural do Dis-

soa de consideração, e que eram falsas as or- tricto de Ambaca, e residente na Província
dens que eu tinha publicado!! Divulgando-sc do Bihé.

a noticia dc que Demho c Alala, appellido
!

Vicente Ferreira da Rosa, natural do Pre-
que os pretos dão a D. Anna Joaquina, tinha

\ sidio dc Caconda, e residente na Província
mandado ao regulo um seu aviado e escravos do Bihé

com a offerta, cuidou o explorantc logo dc
1 Manuel Francisco da Conceição e Silva, na-

mandar o caixeiro Ignacio Eugénio da Silva, tural do Districto de Ambaca.
bem como um escravo da sua Sócia, de nome Gaspar Antonio Ferreira, natural de Am-
Possidonio, avisa-los para que estivessem de- ' baca.

baixo de suas ordens, e cumprissem tudo que 1 Eugénio Ignacio da Silva Ferreira, natural
lhes fosse dito a beneficio da negociação, c

J

dc Ambaca.

Orçamenta da* redito* qnc o Matlanto pererbr annualnicnte de «cm potentado*.

Catendc tributa marfim, escravos e fazenda
Cauau » > n

Cabinda » •< »

Quibuica » » »

Sinde » » *, »

Canungueça • * >. »

Quinbame » « »

Muxima » » » .>

Quiraraelondo » • *

Cateraa » » „ »

Musso candanda » » >. *

Cazembe grande » .> .»

» pequeno » » » »

Cacoma Mulonga Libejc » »

Quiaguelle » > »

Sacambuge • » » »

4:000*000

800*000
600*000

2:000*000
8:000*000
8:000*000
8:000*000
4:000*000
8:000*000
12:000*000
10:000*000
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12:000*000
4:000*000

107:400*000
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Quibundo tributa

Manzaza »

Zabo-mutondo

Cassongo f

Cabo Caicnda

Jambo
Defunda

» pequeno

Challa....

Mane Domingas.-

Mane Quitage

Mane Quininga

Mutombo Mucullo

Cananda
Comalage

Caniquinba

Canhoca (o poderoso)

Cassongo das Praias

Cabairundo

Caende

Transporte
i 107:400^000

fim, escravos e fazenda
|

2:500^1)00

(anthrophagos)

(Costa Oriental)

2: 50!)£000
2:;;noêooo

12:000*000
4:0 00^000
4:000*000
5:000^000
600^000

l:000$00fl

6:000^000
1 Í:000è000

8:000^000
8:000$000
8:000^000

12:000^000
1 4:000^000
16:000*000
HkOOO&OOO
8:00 0&000

12:000&000

266:íi00^000

V1U.K.U DE l* VAPOR AO INTERIOR D AFRICA.

Sao de alto interesse as noticias que Aug.

Petermann recebeu ba poucos dias sobre os

descobrimentos na Africa central. Todos se

podem lembrar de que em Junbo de 1851,

Barth descobrio um grande rio chamado Bcnué,

isto é, mãe das aguas. Pela sua importância e

direcção, e segundo conjecturas antigas, de-

via crer-se que este rio era o Tchadda: e é

isto o que acaba de ser comprovado pela na-

vegação de um vapor, o Plêiadas, que partiu

de Fernão do Pó, actualmente porto inglez.

Este vapor tinha sabido dc Inglaterra em 30

de Maio de 1851, equipado por doze mari-

nheiros europeus, a que em Africa se juntou

um certo numero dc naluraes.

Este navio tornou a Inglaterra são e salvo,

depois de ter subido o Kuarra (Nigcr), c de-

pois o Tchadda até Tola, no paiz de Adamua.

Foi em Julho que o Plêiadas subio o Kuarra;

a 7 de Novembro tornou a entrar em Fernão

do Pó, depois de quatro mezes de navegação,

e depois de ter penetrado mais 250 milhas no

interior do continente Africano, do que as an-

tecedentes expedições.

Parece resultar desta viagem que as obser-

vações do Dr. Barth situaram aquelles logares

muito a E. ; resultado que concorda com as

observações do Dr. Vogel.

A expedição foi inteiramente bem acolhi-

da pelos indígenas, gente pacifica e de cos-

tumes doces.

Portanto é possível, dentro de seis semanas,

sahir de um porto inglez, e chegar ao cora-

ção d' Africa, sem nada ter que temer, nem do

clima, nem dos habitantes.

De G6 homens que iam no navio, nenhum
morreu, e muito poucos adoeceram. Dos 118

dias que durou a expedirão, 73 foram gastos

na volta, donde se pode "concluir que os via-

jantes devem ter feito grande copia de obser-

vações de toda a espécie. Esta expedição abre

um campo novo e vasto aos descobrimentos

i d Africa ; e marcará uma nova era para a

|

exploração do paiz, para as relações com-
' merciacs com a Europa, e para a civilisaçáo

daquellc vasto continente.

(Boletim da Soe. de Geogr. de Paris.)

Os tabacos de Argel já eclypsam os do

Egypto e da Grécia : os da Ilungriatem o gosto

menos agradável; os do Kcntucky nem são

mais finos, nem ardem melhor; e os de Mary-

land tem uma falta de elasticidade e um gosto

amargo, que não tem os de Argel. Deste modo
' a França tem ao pc de si tabacos preferíveis

! aos da Hungria e da America. (Idem.)
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DO CONSELHO B

parte NÀo orneiAL,

AMOLA.

EXTRAITO DA RELAÇÃO DE |!MA VltGCM
Á roça DO» CAVALLEIROS, EM MOSSAMEDES,

PEI.O PRIMEIRO TENBXTB DA ARMADA
> RÉGIO DE LIMA.

A Roca do Sr. Bernardino situada na en-
costa d'uma montanha, na margem do S. do
rio Bero ou Rio de mortes, oceupa a melhor
pwirio que em todas aquellas proximida-
des se pode achar; pois que além de que o
terreno ali se torna um pouco favorável á

cultura, aproveita a corrente de agua, única
ali no tempo das cheias, que lhe passa quasi

pelo centro da fazenda; e é á falta d'ella,

quando faltam as chuvas, que se deve a cul-

tura não poder ter aquella animação que de-
via.

Entretanto aos esforços do Sr. Bernardino,
que com tantos inconvenientes, desvantagens
e falia de material e pessoal tem arrostado,

se deve o haver hoje próximo a Mossamedes
um engenho de moer cana de assucar, casa

para cristalisar, purgar, etc, e distillador para
exlrahir aguardente da melhor que tenho visto,

c em grau muito subido.

A roça compõe se de um grande barracão,

coberto de palha, mas perfeitamente arranjado,

o qual se acha repartido ao meio, existindo

o'ama das metades o engenho para moer a

cana pela força de bois.

O engenho 6 simples: compôc-se de uma
grossa barra vertical, girando sobre dois eixos

nos seus extremos, a qual por meio de um
syslcma de rodas dentadas põe em movimento
três cylindros quasi tangenciaes e dispostos a

formarem os seus eixos um prisma triangular.

Da barra vertical saem quatro barras um
pouco inclinadas para baixo, ás quaes se li-

gam dois bois a cada uma, que a fazem gi-

rar, pondo em movimento todo o engenho.
Os cylindros pontos em movimento, introduz-
*e a cana por um dos lados entre elles. indo
»air pelo opposto, porem reduzida quasi uni-

camente ao bagaço, tendo deixado o sueco
(

A\> po C ('LI. — P.IRTE ViOOrr — SERIEI -

todo. o qual passa para uma pia que se acha

inferiormente, d onde depois passa para ou-

tras caldeiras.

Na outra metade do barracão acham-se dis-

postas quatro grandes caldeiras, com as com-

petentes fornalhas, para as quaes passa o sueco

da cana extrahido no engenho; ahi elle toma

o ponto ou consistência necessária, passando

depois á purgação.

Em seguida a este barracão acha-sc um ar-

mazém de grande comprimento, o qual dos

dois lados é guarnecido de vigas, sobre as

quaes se acham dispostas taboas com buracos

onde se introduzem uns vasos de barro da

forma de uma pyramide cónica, cujo vértice

fica para baixo e no qual elles lêem um pe-

queno orifício: estes vasos são dispostos sime-

tricamente em alinhamentos, passando pelos

orifícios dos vértices de todos elles calhas que

vão terminar em dois grandes tanques de pe-

dra no extremo do armazém. N'estes vasos se

deita o liquido que sáe das caldeiras, o qual

ali se vae solidificando e crislalisando, saindo o

melaço e roais impurezas pelo orifício, passan-

do para a calha e dahi para o tanque. E a

esta operação que dão o nome de purgação

do asttucar. Na occasião em que ali estive-

mos, achava-se o armazém completo de um
lado, tendo muito proximamente quatrocentas

arrobas de assuca/ a purgar; e uni pouco que

o Sr. Bernardino nos mostrou, vimos ser muito

claro, e como não suppunhamos que se po-

desse extrahir logo directamente.

Em seguida á casa da purgação, passado

um pequeno espaço, existe um outro armazém

bastante comprido, no extremo do qual ten-

ciona o Sr. Bernardino montar um engenho,

para da mandioca fazer a farinha de pau : de-

pois seguem-se tres casas que servem de de-

pósitos, sendo uma d elias onde presentemente

se faz a farinh» n'um pequeno engenho mo-

vido por braço de pretos : perpendicularmente

a este armazém segue-se uma correnteza de

casas térreas, n'tim só edifício, das quaes me-

tade servem de depósitos para guardar difle-

rentes objectos, e a outra mrtadc serve df
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morada aos habitantes da roça, cm quanto
cila não toma uma fórma mais regular; pois

que o intento do Sr. Bernardino è fecha-la

em quadrado, deixando no centro uma espé-

cie de pateo: pelo lado de trás da casa que
serve de morada, existe o curral que serve

para o gado, com um ripado de dois melros

de altura, o qual o leão nio poupa, pois que

segundo nos coutaram ali saltou dentro al-

gumas vezes, tornando a sair saltando pelo

ripado com um boi sobre o costado.

Em seguida á morada existem uma pequena
cabana para negros, e um pequeno telheiro,

coberto de palha, para alojar gado durante o

dia. No ponto determinado proximamente pelo

encontro das linhas tiradas da casa do enge-
nho e da cubata Ao gado, e pelo qual o Sr.

Bernardino tenciona formar o quadrado para
o completo estabelecimento da roça, está uma
pequena barraca onde está o alambique des-

tinado á distiliação da aguardente. Compôe-se
de um barracão onde existem tinas alinhadas

de encontro ás paredes, aonde o melaço e

mais sueco da cana destinado á formação da

aguardente se lança, e onde fermenta, e das
quaes so passado certo numero de dias, de-
pendente da qualidade do liquido, da quali-

dade da tina e da posição em que ella se acha,

passa ao alambique, do qual se exlrahe pura
aguardente de 39 e 30 graus, tão clara e lim-

• pida que se poderia confundir com agua pura
a não ser o cheiro activo que possue. O alam-
bique collocado fóra do barracão é mui pe-

queno, e o Sr. Bernardino tenciona em breve

montar um outro de muito maiores dimensões.

Como a lenha não é em abundância, serve

o bagaço ou resto que fica da cana, depois de
extrahido o sueco lodo, para sustentar o fogo

no alambique, sendo este mais um proveito

que a cana pode fornecer.

Para E. da casa do engenho e deposito es-

tendero-se por toda a margem do rio as plan-

tações de cana perfeitamente dispostas, bem
como muitas bananeiras, por um espaço mui-
tíssimo longo, tendo já em muitos lugares en-

canamentos arranjados para quando as aguas

começam com muita força.

A povoação de Mossamedcs, situada no fun-

do da excedente bahia daquelle nome, e pe-

los inglezes denominada Liltle Fixh Bay al-

gum incremento tem tomado depois da sua

f nidação, principalmente n estes últimos ân-
uos.

A povoação da primitiva da fundarão acha-

se quasi abandonada, hoje substituída por ou-

tra, formada próxima, separadas por uma ponta

denominada a Ponta Negra, a qual se estende

um pouco para o NO, e sobre a qual está col-

lueada a fortaleza.

Admiramo-nos que em Mossamedcs não hou-

vesse uma igreja, pois que apenas existem tres

paredes no local onde ha muito está destina-

do o faze-la : a fortaleza era formada de pedra

solta
; agora é que se lhe começaram a fazer

as muralhas de alvenaria, tendo, quando ali

estivemos, já prompla a cortina que olhava

para o mar, com sete canhoneiras completas,

tudo formado com bastante solidez, e toda a

obra devida aos esforços do Capitão Leal, que

ali se achava governando. Além d'isto em
Mossamedes apresentam-se as diffículdades a

todos os momentos; pois que quasi. ao mesmo
tempo falta o material e o pessoal: para a

construcção da muralha utilisaram-se de dois

soldados servindo de pedreiros, outro para pi-

car a pedra, e um outro servindo de serra-

lheiro; acontecendo, em quanto ali estive-

mos terem as ferramentas todas estragadas e

não terem um pouco de carvão de pedra para

lançarem na forja para novamente as arran-

jarem, valendo-lhe um pouco que nós lhe po-

demos fornecer. É a falta de material e pes-

soal, o mesmo mal de que o Sr. Bernardino

se queixa para o arranjo completo da roça.

A povoação moderna compõe-se de dois ali-

nhamentos de casas, das quaes as que estão

á beira-mar são as de melhor apparencia, e

passando entre ellas uma única e principal

rua ; o piso é todo de areia solta, e o compri-

mento da povoação não excede a 400 metros.

A povoação antiga formada de casas soltas,

mas algumas de boa apparencia, acha-se quasi

abandonada, achando-se n elfa próximo á for-

taleza o logar de ha muito determinado para

a igreja onde existem unicamente tres pare-

des, donde podemos concluir que ali se não

ouvia missa, mesmo porque também não vi-

mos um único padre. Admiramo-nos que não

exista em Mossamedes um caes ou uma ponte

para desembarque, quando aliás a praia, em
alguns pontos oflferece boas proporções para

a construcção de uma ponte, efleiluando-se

o desembarqne ás costas de negros.. A casa do

Governo também não é das de melhor appa-

rencia, e é coberta de palha.

A fortaleza, ainda que com a boa vontade

do Governador lique completa, tem a pena*

oito peças muito velhas e antigas, das quaes

algumas é muito arriscado o fazer fogo com

ellas; além d'isso os reparos parece que em

breve não poderão com a carga ; addicionao-

do-se a isto o haver entre ellas tres a quatro

calibres differcolcs.

Ao N. da povoação e no logar onde pas-

sam as aguas do Bero acham-se estabelecidas

diílercnles hortas, das quaes uma é do Go-

verno, tirando-se delias muito boa hortaliça

c muitas frutas, algumas próprias da Europa
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A abundância de gado vaccum e de peixe

poderia ser um excedente ramo de comraer-

cio entre Mossa medes e outros logares : o peixe

ali apanha-se cora extrema facilidade, e em

moita abundância.

A população de Mossamedes é mui dimi-

neta e quasi exclusivamente composta de ne-

gros, alguns brancos estabelecidos e nego-

ciando com o scrtfto, e um punhado de ho-

mens a que chamam soldados, formando uma
uma denominada companhia, e dos quaes a

maior parte são degradados enviados de Lis-

boa, que apenas chegados á Afriea s9o fei-

tos soldados, gosando os mesmos privilégios

que os voluntários, e guardando as habita-

ções dos cidadãos livres e pacíficos, que al-

gumas vezes são roubados pelas próprias pa-
trulhas.

COLÓNIAS ESTRANGEIRAS.

A ILHA DE CVBA.

> Cuba, a maior ilha do archipelago ameri-

cano, e que também se pode chamar a mais

fértil, a mais seductora pelo seu admirável

clima, tinha, segundo o ultimo recenseamento

(o de 1850), 945:000 habitantes; a saber,

460:000 brancos, c 485:000 pessoas chama-

das de cór; e destas, pouco mais ou menos,

uma quarta parte livre, e as outras Ires es-

cravas. Tem-se calculado que o augmento da

população em cada decennio desde 1790 tem

sido em Cuba de 29 por cento. Ora, segando

Michel Chevalier (Histoire et deteription de*

roies de communication atuí Etatt-Unis), o au-

gmento igualmente por decennio na União

Americana terá sido de 33 por cento. Não
será pois muito considerável a diferença en-

tre os dois paizes, se se tomam em conta os

immensos recursos que otferece ás emigrações

o Occidcnte Americano; e deve acerescentar-

se que Cuba pode ainda cultivar cerca de um
quinto do seu território. É verdade que o

trafico da escravatura, apezar das prohibições

do Governo, ainda concorre para augmentar
a população colonial. Nao sabemos que nu-

mero de pretos se poderão hoje introduzir

clandestinamente: mas cré-se que em 1844
ainda entravam 10:000 pretos, e que este

numero diminuindo successivãmente estaria

reduzido a 5:000 por 1850 a 1851. É ainda

avultado. No Brazil a repressão do trafico pa-

rece ter sido mais eilicaz, e de mais rápido

effeito: tendo-se cm 1847 introduzido 56,172
pretos, em 1851 apenas seriam 3,287.

Mas apezar da indolência que fazem natu-

ral, e quasi diremos desculpável, nos colonos

hespanhoes, a extrema fecundidade da terra,

e a voluptuosa doçura do seu bcllo clima,

Cuba está hoje rica em oficinas e estabeleci-

mentos agrícolas: em 1827 contavam-se 510

engenhos de assucar; em 1846 já chegavam
a 1:442. O numero dos estabelecimentos agrí-

colas era na primeira epocha 13:947, e na se-

gunda deitava a 25:292. As tegas ou glandes,

plantações de tabaco, passaram de 5:534 a
9:102. A isto devem aceresceotar-se 5:542 fa-

zendas menores; 1:670 cafetaes (aqui ha di-

minuição, porque em 1827 havia 2:064); 69
plantações de cacau; 14 de algodão; e 1:734
fabricas ruraes, de distillação, de curtimen-
tos, fornos de cal, etc.

O gado vaccum apresentava 1.027:313 ca-
beças; c as cabeças de gado cavallar e muar
eram 242:727. As minas que se conheciam
na ilha chegavam a 112, sendo 86 de cobre,

7 de petróleo, 4 de prata, e as restantes de
carvão de pedra e de ferro, desgraçadamente
pela maior parte não laboradas. Quanto á
producção destes maoanciaes de riqueza ter-

ritorial, cujo valor era calculado ícora exclu-
são das minas) em 323 milhões (de francos)

não podemos dar d'elle melhor idéa do que
fazendo conhecer as exportações dos tres pro-
ductos que por si sós constituem quasi toda
a rjqueza de Cuba, o assucar (de que a ilha

colhe tres vezes tanto como as duas Antilhas

Francezas e Bourbon reunidas) e depois o café,

e o tabaco. Eil-as aqui nas duas epochas com-
paradas:

Media d* 4841-45. 4852.

Assucar 248milbõesdekil. 282 milhões

Melaço 62 » 100
Café 16 » 8^ »

Tabacoem folha 3 n 4-j »

Como se vé, só o café tem diminuído, e

pôde presumir-se que esta producção con-

tinuará ainda a diminuir em vista da cultura

mais productiva da canna. Muito diversamente

acontece com a cana c o tabaco, devendo
addicionar-se aos quatro milhões e meio de
tabaco em folha que saíram de Cuba em 1852,
181.610:000 charutos, e 1.847:000 caixas de
cigarrilhas. Tal é a enorme quantidade de
tabaco, que Cuba manda para todas as par-

tes do mundo. Jnlgue-se agora da extensão
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de campos que 6 necessário cultivar de ntco-

ciana. Quando ha hoje exactamente trezentos

annos, João Nicot mandava a Catharina de

Medíeis as primeiras amostras de petum co-

lhidas cm Cuba, mal podia etle prever o suc-

cesso d'este acre vegetal, então só querido

dos selvagens, c boje, quanto parece, insepa-

rável da civilisaçào... E ainda se deve notar

que esta grande exportação de Cuba não im-

pede de sorte alguma que Hamburgo e Bre-

men aproveitem a grande reputação do o Ha-
vana puro» para deitarem ao mundo igual

quantidade de tabaco allemão ou húngaro; per-

feitamente empaquetado cm caixas imitando

escrupulosamente as hespanholas, e com o

competente letreiro das fabricas de Havana.

Que maravilhosa cousa é a confiança!

Se ao assucar, ao café, ao tabaco, ao me-
laço, se juntarem 25 a 30:000 toneladas de

mineral de cobre, 2 a 3 milhões de pau de

Campeche, de cedro ou de mogano, 60 a

55:000 hectolitros de rhum, teremos quasi

toda a exportação de Cuba, que em geral, c

só com a excepção do café, como vimos, tem

mais qtte dobrado nos ullimos vinte annos.

Vejamos agora o valor das trocas.

A media do quinquenuio de 1826-1830,

do commercio externo de Cuba, que se con-

centrava principalmente nos portos da Havana,

de Santiago e de Matanzas, dava, exportações

e importações reunidas, um total de 152 mi-

lhões de francos; dez annos depois, isto é, a

media do quinquenuio de 1 836-1 840, appa-

rechra já 217 milhões; outros dez annos de-

pois (1816-1850) eram 282 milhões; e final-

mente em 1852 eram 309 milhões; isto é cerca

de um quinto do commercio dos Estados Uni-

dos. É pois em vinte ou vinte e dois annos
um augroento de mais do dobro. É a metró-

pole, a nespnnha, que colhe o maior lucro'

d'este commercio?—Não é isto o que se vé:

posto que a bandeira nacional gose de privi-

légios, pois que só ella faz a communicação
entre Cuba e a mãe-patria, a somma das
transacções que fizeram em 1852 não passou'

de 76 milhões. É apenas um quinto da tota-

lidade; e por consequência os estrangeiros

gosam os outros tres quartos. Os Estados Uni-
dos apparecem em primeira linha, 110 mi-
lhões em 1851, 95 em 1852, sendo dois ter-

ços exportações de Cuba; depois seguem-se a.

Inglaterra e a Allemanha; e depois a França
com i.'J a 50 milhões, em que entra Porto-rico,

a segunda das Antilhas hespanholas, e qne

sem igualar a importância de Cuba, é tam-

bém de grande riqueza c de notável fertili-

dade.

Cuba é um importante mercado para géne-

ros francezes, vinho, sedas, nietaes, luvas,

i perfumarias, etc: e os Francezes tem nas ilhas

S0 a 100 estabelecimentos importantes, rodea-

dos de uma espécie de colónia de homens la-

boriosos oriundos dos Departamentos visinhos

de Hcspanha.Mascm commercio e industria,

é

|

força reconhece-lo, os Estados Unidos lêem eu
iCuba uma incontestável preponderância. Sâo
' elles quem depois de Hespanha faz maior no-

,
mero de transportes navaes': de 91 1:695 tone-

ladas transportadas, tinham elles de 114:389,

ou perlo de metade; de 499 embarcações entra-

das em Matanzas, 323 tinham bandeira ame-
ricana; em Cardenas eram 380 de 414, ou

91 por cento. É a bandeira americana qne

exporta a maior quantidade do assucar, do

café, e do tabaco da Ilha; e por isso é quem
também leva a maior quantidade de farinha,

de bacalhau, de carnes salgadas, quinquilhe-

rias, maebinas, e géneros de mercearia; e

igualmente, cousa muito importante, os mais

babeis contra-mestres, os mais perseverantes

agricultores, e os melhores operários que em-
pregam as numerosas offícinas e granjas da

colónia: emfim, é ás casas americanas, esta-

belecidas em Cuba, especialmente no litoral

do norte, que a ilha deve mais a sua actividade

commercial: além de vivificarem o paiz commu-
nicando-lhe o espirito de especulação que for-

ma o fundo do caracter do Yankee, facilitam a

entrada na ilha aos carpinteiros, serralheiros e

outros artistas da Federação, os quaes, graças á

visinhança e á frequência das passagens, po-

dem facilmente ir e demorarem-se na ilha os

seis ou sete mezes do maior trabalho; e não

tendo necessidade de levarem as suas famí-

lias se contentam com salários menos eleva-

dos. É por isto que sem artilheria, sem sol-

dados, nem diplomáticos, se faz em Cuba uma
invasão da raça americana; invasão pacifica,

mas, mais que nenhuma outra, certa da sua

conquista, a melhor, e certamente a mais le-

gitima de todas as invasões, pois que é a da

intelligencia e do trabalho.

Cuemin Dupontks.

(Annuaire de VEconomie politique et de la

Sialistique pnur !«">;> J
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DO CONSELHO

PARTE NÃO OFFICIAL.

Damos neste numero dos Annaes, diversos

documentos de muito interesse.

São os primeiros, dois relatórios sobre os

progressos e estado da colónia de Mossame-
des. Não são noticias recentíssimas; pois téem

já alguns mezes de data, mas nem por isso

merecem menos ficar estampados n'esta publi-

carão, que deve conter as memorias e noti-

cias que de qualquer forma possam servir para

a historia das Províncias Ultramarinas, e muito

especialmente para a historia dos trabalhos e

estabelecimentos que téem por fim introduzir

a civiiisação nas regiões Africanas. A. sorte

de Mossamedes chama, e com rasão merece,

a atteoçâo de todos os que se interessam na
prosperidade das nossas Províncias Ultrama-
rinas: pois como dizia em 1850 ás Côrtcs o

Ex."' Visconde de Castellões no relatório que
lhe fez em 15 de Março: «Pode dizer-se que
«ainda se não havia emprebendido nas nossas

«Províncias d 'Africa, ao menos nos tempos mo-
dernos, uma colonisação com tantos clcracn-

«tos de prosperidade e progresso; assim pelo

• numero e qualidade dos colonos, como pelos

* auxílios prestados pelo Governo.»
Seguc-se a noticia de uma viagem executada

por uns mouros, de Benguclla para Moçambique
(em direcção a Cabo Delgado, segundo parece),

pelo interior de Africa.

É verdade que esta noticia pouco mais de-
clara do que o nome das povoações que succes-
sivãmente encontraram: comtudo como dá al-

Africa em auxilio da prégação do Evangelho,

e para augmento do commercio e das relações

de amisadc entre todos os povos do mundo,
com a cxlincção não só do trafico de escrava-

tura, mas também de toda a escravidão em
todas as regiões do globo.

Damos por fim as bases para uma Sociedade

da propagação da Fé e da Colonisação e Civi-

iisação no Ultramar. Entendemos que não de-

víamos demorar mais a publicação de tão agra-

dável noticia, não só porque uma tal institui-

ção é verdadeiramente um acontecimento im-

portantíssimo, e que levada a cíTeilo ha de

produzir grandes resultados, e assegura, por

assim dizer, os contínuos progressos das nos-

sas Possessões, tanto na ordem moral como na

económica ;* mas também porque podemos as-

severar, que posto que a Sociedade não es-

teja ainda legalmente organisada, as bases es-

tão assignadas por um grandíssimo numero de

pessoas das mais elevadas cathegorias da or-

dem ecclcsiastica, politica, litteraria, ctc. bas-

tando aqui mencionar, o Em."0
Cardeal Pa-

triarcha de Lisboa, o Ex."° Duque de Salda-

nha, e mais membros do Governo, e muito

grande numero de Pares e Deputados.

Vê-sc pois, que é instituição séria, impor-

tante e respeitável, por qualquer lado que se

considere: c por isso nos pareceria faltar ao

nosso dever se omiltissemos esta noticia, ou

não consignássemos um documento, que, ao

mesmo tempo que serve para nutrir bem fun-

tnima idéa da importância d essas povoações, ; dadas esperanças da prosperidade e da pro-

e estas estão designadas segundo a ordem da ' gressiva civiiisação das Províncias Ultrama-
viagem, estamos certos que será vista com 1 rinas, mostra com toda a evidencia qual seja

muito interesse por todos os apaixonados pe- i o modo como hoje em Portugal se encaram
los estudos geographicos, e mais ainda pelos

!
as questões que respeitam ás nossas relações

(jue desejam os descobrimentos do interior da ! com aqucllas Províncias.

COLOMA DE MOSSAMEDES.
III.

,0
cEx.",Sr.=:Em 10 de Janeiro do anno rar. Com mais anno e meio de experiência e

passado dei a V.Ex.* uma resumida noticia observações, pouco tenho a accresccntar, a uAo
d este districto, e uma idéa das vantagens agri- ser o augmento que tem tido a cultura, eo maior
colas e commerciacs, que delle se podiam li- numero de braços que a cila se dedicam.
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É ccrlo que fazendo Bcnguella a Mossame-

des uma guerra declarada, e mesmo Loanda,

devem ter havido noticias desfavoráveis d'este

districto; mas por mais que digam c façam,

já estão lançados fundamentos que não será

fácil destrui-to.

Bem vejo que para invejosos é árduo ver

que terras que tôem Ires séculos e meio de exis-

tência, nunca mostrassem saber dedicar-se,

senão ao vil trafico, mormente Benguclla, onde
tem bons terrenos nos Dombes Grande e Pe-

queno, para algodão e mandioca, ena Catum-
bella até ao Lobito, para plantações de cana:

ora é preciso desculpar com a insalubridade,

que torna mais os habitantes de Benguella

uns desertores de cemitério, do que homens
vivos: condemna-os a uma necessária indo-

lência, que os faz limitar a lhe trazerem a casa

as mercadorias, para abi as trocarem ao gentio

por escravos e outras mercadorias. Ora, como
o maior commerçio do sertão de Benguclla é

o trafico, porquanto os povos do Nano lêem

por profissão as guerras, que eu chamo cor-

rerias, em que escravisam quantos prelos de

todas as idades e condições apanham, por isso

lambem o maior commerçio é a escravatura,

o a prova c, que ha bem pouco tem feito qua-

tro embarques, não o podendo obstar o actual

honrado Governador.

Queixa-se Loanda e Benguclla de que Mos-

samedes lhe fica muito caro, islo em rasão da

prestação mensal que para aqui mandam para

sustentar a tropa e empregados: tal dito, que
se ouve repetir todos os dias, faz rir de tacs

capacidades: muito sinto que V. Ex.* não jul-

gasse opportuno fazer com que aqui se creasse

uma alfandega, como lembrei nos apontamen-
tos sobre Mossamedes, c que, só constasse de

Director, Escrivão e Tbesou rei ro, a fim de de-

monstrar que Mossamedes não só não carecia

de prestação; mas a daria maior. É muito en-

graçado perceberem os reditos pelas alfande-

gas, e julgarem grande favor pagarem aos

empregados: mas creia Y. Ex.* que apenas

mandam para Mossamedes o que absolutamente

não podem deixar de mandar; e para que se não
diga que fallo sem fundamento, ahi vão factos.

Manda o Governo dezoito ilhéos para a Co-
lónia de Mossamedes, chegam a Loanda, dão-
|hc outra direcção, c qual o resultado? Mui-
tos morreram, c o resto me dizem que lá vol-

taram para as ilhas para dizerem aos seus con-
cidadãos: «Nâda de irem para a Africa, que
aquillo lá é um inferno:» e com rasão, e a

causa d'isto foi não virem para o seu destino;

e leriamos mais dçzoito braços no trabalho.

Agora hão de custar a conseguir.

Outro facto bem recente. Manda o Governo
quatro peças montadas para Mossamedes. Vera '

no Moçambique; pasto com ellas por aqui, não

as quer deixar o Commandante, leva-as para

Loanda, e até agora, que já lá vão quatro me-
zes, nada de peças que é para Mossamedes.

Pois saiba V. Ex." que era tal a necessidade,

que este Governador evita, e com rasão, salvar,

pois é rara a vez que ha salva, que não acon-

teça desgraça; tal o estado de umas peças

que existiam n'uma historia a que até agora

chamavam fortaleza de S.Fernando : digo que

alé agora, porque já começa a ter essa feição.

O actual Governador Fernando da Costa Leal,

que aqui está ha quatro mezes, logo debutou

o seu governo com uma obra, que o ha de

immortalisar. O arranjo da caserna da com-

panhia, eda secretaria, feita no seu tempo, e

bem boa obra, mas não se pôde comparar com
a bateria que leva quasi prompta de pedra de

cantaria para o lado do mar: é obra de vulto,

e se em quatro mezes com bem poucos recur-

sos tem já este serviço, se o habilitassem, dava

prompta a fortaleza em um anno; mas que?

Lá vae outro facto. Pediu para Loanda, onde

ha uma companhia dceapadores, que lhe des-

tacassem para aqui dois pedreiros e dois car-

pinteiros, que tinha começadas obras, e que

carecia de artistas: até agora, nada de virem:

ora, se se avaliassem os serviços que faz um
empregado de tal ordem, deviam anima-lo, pois

saiba V. Ex.* que além de uma pequena gra-

tificação dada aos operários, não faz outra

despeza ; e assim teremos uma obra de valor

sem custar aos nove contos, como custou uma
péssima barraca, chamada Antiga Regência:

c eis-aqui em que Mossamedes tem ficado caro,

mas que culpa tem elle d estas comcdelas? (per-

doe-se-mc a expressão, mas é a mais própria).

Ainda outro facto. Já V. Ex.* está informado

de que aqui ha falta absoluta de madeiras, e

como se me metteu em cabeça levantar um
engenho, que não sendo uma obra que admire,

para o local, é alguma cousa ;
preveni o go-

verno geral no tempo da administração de

Antonio Sergio, das madeiras de que carecia,

e íiz a requisição d'ellas no tempo da admi-

nistração do Graça: e sabe qual foi o resul-

tado? *Mandaram-me um pedaço de um mastro

velho, que não dava a grossura, e que para

deile fazer um gigante ou estilete, foi preciso

compo-lo de vinte c sele peças, para o que

gastei mais de tresentos mil réis, não pres-

tando para nada, porque careço de arranjar ou-

tro. Dou por testemunha o ex-Governador Bo-

telho, que foi bom Governador, c que como era

trabalhador, e foi no seu tempo que ultimei

o engenho, no que me auxiliou bastante, sabe

bem avaliar as difficuldades com que luclei.

Muito deve Mossamedes ao dito Governador,

pois que tirou a administração de um cahos:
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durou pouco, e o mesmo agouro d este, que

é tão zeloso, como Botelho foi pela fazenda,

e tão trabalhador como elle; muito hábil e in-

telligente em dirigir obras, fazendo os riscos

com perfeição. É um hábil engenheiro. Obste

V. Ei.* a esta contínua mudança de Governa-

dores, que é um mal incalculável. Ainda nem
conhecem o districto, e logo vem outro a quem
acontece o mesmo.
Ora é preciso dizer que não mandou o go-

verno geral só o pedaço do mastro velho, falle-

se a verdade, também mandou tungas, meias

vigas e ta boas para a casa de purgar, as quaes

chegaram para metade, e já requisitei mais

no tempo da administração do Visconde do

Pinheiro.

Agora requisitarei um pau para o novo gi-

gante.

Não enfadarei mais a V. Ex.
a com outros

factos; direi do estado da Colónia, e de suas

necessidades.

Bem era de esperar que os elementos com
que- começou a Colónia, isto é, os braços vin-

dos do Brazil, quasi todos costumados a me-
dir covados de chita, haviam de custar a acos-

tomar ao trabalho; mas eu que previa isto,

deixava fallar, e ía continuando na lucta, tra-

balhando sem resultado, de fórma que me
constituí n'nma posição má, esgotando todos

os meios; mas nem assim desanimei; e quan-

do vi que o desalento desamparava o Bumbo,
que julgo de interesse, lá fui, e á custa de

sacrifícios o sustentei até ao ponto, em que

elle começava a prometter utilidade. Feliz-

mente os sacrifícios aproveitaram, pois bem
podia te-los feito com mau resultado.

A Colónia já tira a subsistência do seu tra-

balho, e começa a dar utilidade. Os colonos,

que logo desde o principio começaram a de-

dicar-se ao trabalho, estão hoje bons agricul-

tores, e vão tangendo a enchada menos mal,

muitos dos que abandonaram a cultura vol-

taram para ella, porque viram que os seus

companheiros se iam arranjando bem; uns
que ainda viviam no districto, outros que re-

gressaram de Benguella: portanto cresceu o

numero dos braços, que é o que coostitue a

riqueza : e não só se augmenlou no numero
de braços brancos, mas também prelos, por
quanto alguns colonos já com o producto da
agricultura téem comprado escravos.

Durante este anno levantou-se o primeiro

engenho= Purificação da Lucta= Foi a for-

tuna saírem bons os seus laboratórios. O en-
genho começou a moer no dia dois de Feve-
reiro, que foi justamente quando devia ter

acabado; por quanto a cana tinha passado o
seu estado de maturação; e apertada com o
sol começou a fermentar, c assim uma dava

mau assucar, outra nenhum : esta primeira

safra foi perdida. Fiz esforços; mas não pude
conseguir primeiro que o engenho' moesse.

Este anno promette ser pouco favorável : as

chuvas carregaram para o norte; entretanto

ha muita cana plantada, e vae-se desenvol-

vendo.

N'este mesmo anno já feram para o Bumbo
as peças mais pesadas do segundo engenho.

Ha ali bastante cana, e por estes seis mezes

deve começar a moer-se.

Ha um terceiro engenho a levanlar-se, e

conviria colloca-lo na Boa Esperança, (local

onde estão mais colonos estabelecidos) ; todos

téem mais ou menos cana, de fórma que daria

ali que fazer a um engenho. Estou cansado,

porém ainda me obrigaria a ir levanta-lo,

uma vez que V. Ex.' fizesse determinar ao go-

verno geral que me enviasse seis vigas de ses-

senta e cinco palmos de comprido; podiam
vir do Príncipe; quatro traves de trinta e cinco

palmos para almanjarras, de sucupira, de sil-

veira ou tacula; um pau de dezoito palmos de

comprido e tres de diâmetro para o gigante,

trinta meias vigas de mangue, seiscentas tun-

gas, quatro mil varas de bordão c duzentos

labões para a casa de purgar.

Á excepção das vigas e tabuões, que ser-

vem, em tendo quatorze a quinze palmos de

comprido e tres quartos de palmo de bitola,

é fácil ao governo geral a remessa da ou ira

madeira.

A povoação de colonos, onde carece levan-

lar-se o engenho, dista d'este engenho quasi

duas léguas, de fórma que não é possível vi-

rem cá moer, ou se possível, muito difficil e

de nenhuma utilidade.

Outra necessidade é, no caso que se le-

vante o engenho, vir um alambique, que leve

de liquido a sua caldeira mais de pipa. Na
Colónia veiu só um que vae para o Bumbo;
aquelle de que me estou servindo, e é pe-

queno, comprei-o.

De grande conveniência era uma Colónia

militar de cem praças, homens pela maior

parte casados, na Huilla; devia d ahi vir já

organisada, e com dois officiaes, melhor sc

fossem casados; e trazer seis a oito campinos

do Alemlejo, entendidos de creação de cavai-

los, a fim de ali se montar uma caudelaria,

no terreno das Zebras, Huilla e Humpata:

trazendo pedreiros, carpinteiros e bons ferrei-

ros, que ha ali muito ferro. Se V, Ex.* ali

ercasse esta colónia com uma caudelaria, ve-

ria em bem poucos annos florescer a nossa

Colónia do Africa, que hoje se julga nada va-

ler. A falta de animaes cavallares e de carga

causa um grande transtorno ao commercio, á

agricultura c ás commodidades da vida.
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Outra necessidade é a creação da Alfan-

dega: é preciso tirar Mossamedes da tutela,

sem o que pouco pode florescer Mossamedes,

cujo districto é o único ponto da costa de

Africa, onde progride a raça branca, e até

rom belías figuras, onde se gosa boa saúde, e

onde a producçâo é bem soffrivel.

Ha outra necessidade urgentíssima, c vem a

ser: a remessa de um bom cirurgião, e de um
bom sacerdote, medico para a alma e para o cor-

po. É preciso que se acabe a igreja, e se faça

o cemitério, mas d'isto trata o Governador; e

se lhe mandarem artistas, em breve veremos

uma c outra cousa promptas.

Parece-me que já tenho sido bastante ex-

tenso, e em linguagem bem enfadonha, por

pouco limada; porém, o meu interesse, é que
V. Ex.* me entenda, pois estou convencido

de que deseja, como eu, que Portugal, a nossa

Patria, floresça, o que não é possivel sem co-

lónias, que rendam.
Esqueçamos a perda do rico Brazil : torne-

mo-nos ao que resta, e eduque-se de melhor

forma, para o que muito urgente é uma re-

forma na organisação militar, e que
e quejandos não governem districlos. Ficará

para outra occasião algumas reflexões, que
ousarei fazer a tal respeito, pois já V. Ex.*

estará mais que enfadado de me aturar. Deus
guarde a V. Ex.* muitos annos. asall|.

BO
e Ex.

mo

Sr. Presidente do Conselho Ultramarino. Enge-
nho Purificação da Lucta, 5 de Julho de 1 8 1* i

.

=Bernardino Freire Vfe Figueiredo Abreu e

Castro.

t m

III." e Ex."0 Sr.=Com effeito chegaram
as duas machinas de descaroçar o algodão:

uma no seu estado de perfeição, outra inútil,

porque lhe faltam as duas rodas motrizes. Não
posso deixar de agradecer a V. Ex * esta re-

messa; pois ha muito que tinham chegado a

Lisboa, e não tinham sido remettidas.

Creio que V. Ex.* se dará por bem pago
com a noticia que lhe vou dar. Por miis que
pregasse que tratassem de plantar algodão,

que era de prompto a salvação d'esla Provín-

cia, por quanto sendo carga de volume substi-

tuiria a urzelia, que ia diminuindo, e assim

continuariam a vir navios com commercio li-

cito, e lirando-se do algodão muito maiores

vantagens, ninguém se resolvia: chegaram as

machinas, c sem mais argumentos logo surgi-

ram plantadores, de forma que até agora offe-

recia c mandava sementes, agora vejo-me per-

seguido por ellas. Muitas vezes está o movi-
mento om uma pequena força.

Devo dizer a V. Ex.* que o preço das duas

machinas ó de tresentos e trinta mil novecen-

tos e cinco réis fortes, segundo avisa o Ex.**

Ministro da Marinha, o que me não fez pas-

mar, mas o frete para Loanda isso é lesão

enorme, pois o aviso é de cento e dezesete

mil novecentos e vinte e cinco réis.

Aqui ha engano sem duvida, pois a ma-

china que veiu sem rodas motrizes não tem

o volume de uma pipa, nem o peso: a outra

não chega ao volume e peso de duas pipas, e

assim a muilo estender o frete não devia ser

mais de trinta mil réis. Se eu estivesse muito

rico não faria caso, roas estou ainda bastante

empenhado, como é de presumir: sou o pri-

meiro emprehendedor, e me tem sido preciso

crear todo.

A cultura vae em notável progresso, sup-

posto que o anno não foi lá muito favorável

;

mas já a arte vae substituindo.

Felizmente não transtornou Mossamedes o

infame, trafico, o que bem podia acontecer em
rasão de ao norte do districto se fazerem em-

barques, em que foram escravos e donos das

feitorias de urzelia: a visinhança do mal po-

dia pegar-se, e sempre creio que houve algu-

mas vistas nos traficantes, pela acintosa oppo-

sição que tem feito ao actual Governador, o

qual não lhes tem deixado pôr pé em ramo

verde: medidas enérgicas e bem combinadas

tem-lhes tirado toda a esperança, se é que a

tinham, roas em troca tem-n'o atormentado.

Elie tem génio forte; é novo, e é a primeira

vez que governa, e por isso se afllige, porque

persuadido que só faz o bem, contava com

geral apoio. Está descontente e quer pedir

a demissão : mas não Ih'a devem acceitar. Está

novo, que trabalhe.

Além de ir administrando menos mal, tem

já concluída a bateria da fortaleza sobre o mar,

toda de cantaria, e com quatorze canhonei-

ras: denominou-a bateria Pedro V.

Vae uma boa obra.

Devo francamente dizer a V. Ex.*, que sem

se acabar com o trafico, por certo não cresce

esta Província, e por isso lhe rogo que soli-

cite medidas repressivas as mais enérgicas c

fortes, mesmo dessas que os traficantes cha-

mam despóticas e arbitrarias. Creia que esta

Província está difticil de governar, e que é

um escolho em que hão de naufragar todos

os funecionarios, mormente os Governado-

res Geraes, pois ou elles se oppoem ao tra-

fico, ou são conniventes com elle; se se

oppoem, ahi têem a intriga e opposição ge-

ral; se são conniventes, ahi lêem os ingiezes

pela proa.

A respeito de ingiezes ouso dizer a V. Ex.',

que ou o Governo portuguez de seu motu pro-
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prio emprega medidas para acabar com o tra-

fico, ou é obrigado a emprega-las pelos in-

glezes, e assim teremos a soffrcr mais essa

injuria, e é bem feita, pois é immoral e de-

gradante um tal trafico. Creio que está no-

meado Governador Geral o Governador de
Benguella: é óptima escolha ; mas nada de in-

terino. Sendo nomeado Governador Geral, e

com carta branca para acabar com o trafico,

estando aqui Governador o actual, e mandando
um com honra e intelligencia para Benguella,

lembro o Botelho, que d aqui saiu, creia que
acabará o degradante commercio.

Sei que já a estas boras se ha de ter forjado

uma grande intriga contra Amaral, pois como
é honrado e intelligente, não o querem ver

Governador Geral, nem pintado, mas muito

pode Y. Ex.' para que o Governo de Sua Ma-
gestade leve a cabo esta medida.

Um empregado. que me parece bem bom, e

que boje é regente do Golungo Alto, é Anto-

nio do Canto e Castro. Yeiu aqui syndicar do

Botelho, e o olhei honrado, muito intelligente,

e de uma sagacidade pouco trivial.

N'esta mesma data me dirijo ao Ex."0 Mi-

nistro da Marinha, aceusando a recepção das

maebinas, reclamando pelo exagerado frete,

e pedindo que o pagamento seja feito em Lis-

boa, onde é o mercado do algodão, e não em
Loanda. Fique Y. Ex.* certo de que em Outu-

bro é que começa a colheita, e que o primeiro

algodão d'essa primeira safra é para pagar as

machinas. Deus guarde a Y. Ex.' muitos an-

nos.se III."' e Ex."° Sr. Visconde de Sá da

Bandeira, Presidente doConselhoUltramarino.

Engenho Purificação da Lucta, em Mossame-

des, 87 deAgostodel854.=Jfemardino/rr«r*

de Figueiredo Abreu e Castro.

VIAGEM UE BEftliLLA A MLANBtylE.

III."' e Ex."° Sr.=Aos 12 de Novembro
chegaram a esta Capital alguns Mouros, Ne-
gociantes, que em 9 de Junho de 1853 saíram

de Benguella, sendo portadores de um Officio

do Governador de Angola : com elles saiu de
Benguella Antonio Francisco da Silva Porto,

que ficou em Cutonge, depois de cento e sete

dias de jornada : é para lamentar que em toda

a jornada não podessem ser acompanhados por

uma pessoa instruída, porque delles poucos

esclarecimentos se podem obter; encontraram
grandes povoações e agasalho em toda a parte,

tiveram a passar quatro grandes rios, para o

que fizeram jangadas; encontraram algumas

povoações, onde o marfim quasi que era des-

presado; é isto pouco mais ou menos a meia

jornada, principalmente na povoação Ckamupá

na margem direita do Chamuriro, rio grande

e que não dá vau; ali abunda o mantimento,

e os habitantes são de trato dócil, e têem bons

gados. Bemetto o Itinerário que deram sem que

se podesse obter esclarecimentos. Deus Guarde

a V. Ex.' Moçambique, 27 de Dezembro de

1854.=III.-° e Exjí"
0

Sr. Ministro e Secreta-

rio de Estado dos Negócios da Marinha e Ultra-

—Vasco Guedes de Carvalho e Menezes.

Iraram om
afã

Mouras qnr

Dia em que saíram de Benguella . Em 9 de Junho de 1853.

Direcção que tomaram Sul.

Dia em que saíram de Cutonge. . . Em 22 de Setembro de 1853, passaram o rio Nambuate, c

caminharam por uma encosta de matos fechados á mar-

gem esquerda. Terreno fértil.

Evianda Gastaram três dias.

Namelió Pequena povoação.

Namecaque Rio fundo, 100 braças de largo, corre de norte a sul,

suas margens são planas e cultivadas.

Inane Pequena povoação.

Metondo Idem. Poucos moradores.
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Cbootoogo Pequena povoação, poucos moradores.

Molondc Idem.

NuheteCassilura Idem.

Luana Idem.

Rio Tuanhete Dá vau.

Poioge Povoação pequena.

Mussangue kem.
Cambira Idem.

Hate Idem.

Macomba
(

. . . . Poucos moradores.

Mulugane ' Mato. Tiveram falta de agua.

Obcoingo Rio grande—Chamoriro—corre com direcção sul.

Cbamopa . . . . * Grande povoação, muito mantimento, e terras cultivadas.

Haycolom Povoação ordinária-

Pacapiço Rio pequeno.

Mccomalache Idem.

Tagumbe Pequena povoação.

Pasmube Idem.

Xambia Mato.

Cartacorbo Povoarão.

Ococalhe Idem.

Hobambe Idem.

Coguem Povoação pequena.

Ponhina Idem.

. Laquié Idem.

Muiasse Idem.
Vicicú Idem.

Pacacello Idem.
Capane Povoação.

Rumbue Idem.
Guiner Idem.
Coimba Povoação grande, terras cultivadas, e bastante mantimento

Cocussilmba Povoação.

Oramba Idem.
Rupachasse Idem.
Pansuanrba Povoação, e terra bastante cultivada, mas os habitantes sào

muito ladrões.

Corimba t Rio. Dá váu.

Suod Idem.
Paringa Povoação de Muizas. Não acharam de comer.
Semdá \

Pacaiem
j

Chuma
j

Musambe I

Rusaioga
'( Todas estas terras são habitadas, e cultivadas por Muizas;

Mataracuens >
'."( lêem muitó genle

'
e em geral nosPila,eira e Doa -

Mussana \

Tinibore 1

Pararo
|

Ruangua, rio grande
J

Runga Povoação pequena. (

Cambille Idem.
Muito Mato.
Quicusse Povoação com muita gente.

Tumbuca Mato.
Ulura Povoação com muita gente e muitos gados.

Patuama Idem, idem.
Tagumc Idem, idem.
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lamachc Povoação pequena.

Tabiá Idem com pouca gente.

Tambuca Idem.

Myache ..Idem.
Cocassura Idem.

Moache .' Idem.

Caiora Idem,

Ltumbuca Pambraculima Tem bastante povoação e mantimento em abundância.

Ulumbuca Modóne Não tem povoação; tem rio. Demoraram-se um dia.

Nhaça Buhá É povoação, tem pouca gente, muito mantimento. Demo-
raram-se um dia.

Nhaça Pamucamba Idem.

Nhaça Pahcrere Idem.

.Nhaça Pamira Idem.

Nhaça Pacbicoca Idem.

Nhaça Pacamonga Idem.

Nhaça Paquasi Idem.
Nhaça Paquasi Povoação grande, tem muita gente, mantimentos, com-

bateram-se 9 dias, mataram 65 pessoas, c Gearam 8 fe-

ridos, perdendo elles lambem que lhe mataram 3 pessoas.

Nhaça Pachámonça Tem povoação.

Nhaça Pomoro Idem.

Nhaça Mamutamlarasa Idem.
Nhaça Pamunabombi Idem.
Nhaça Papache Idem.
Nhaça Pamacouba Idem.
Nhaça Pacafurniira Idem.
Nhaça Passifuri Idem.

Nhaça Cuamuconde Idem.
Jaaa Pacaraussicusa É povoação, tem muita gente.

Jana Passimororo Idem.
Jana Pamudicula Idem.
Jana Pajimucudo Idem.
Jana Paruere Idem.
Jana Pamuganbo Idem.
L'vuma Idem, com muita gcnlc.

Maconde Povoação, e muito mato.

Miquindane • Povoação, muita gente (mouros) onde existe uma grande
Mesquita (Igreja).

Mucimbna Povoação com muita gente boa.

Ibo Idem.

SOQIOAN DA PROPAGAÇÃO DA FÉ, DA COLOSISIÇAO 8 CIFILiSAÇAO NO ULTRAMAR.

Artigo 1.* Instituir-se-ha uma sociedade,

qoe será denominada —Sociedade da Propa-
gação da Fé, e da Colonisação e CitUisação no

CUramar.=
Ari. 3.° Será composta de lodos os indi-

víduos nacionaes e estrangeiros que se inscre-

verem como sócios, pagando a quota mensal
de sessenta réis, ou aquella com que, além
d esta, quizerem subscrever.

Art. 3.° A séde da assembtéa e direcção

geral será estabelecida em Lisboa, e haverá

commissões filiaes e correspondentes nas ca-

pitães dos districlos administrativos do conti-

nente do reino e ilhas adjacentes, das Pro-

víncias Ultramarinas, e das do império do Bra-

zih; e onde mais convier.

Art. 4.° Cada uma d estas commissões iiliaes

e correspondentes nomeará um sócio residente

em Lisboa, o qual juntamente com os sócios

installadores formarão a assembléa geral.
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Art. 5.° Os fins da sociedade são:

1. ° A propagação da fé e moral chrislã,

catholica, apostólica romana, nas Províncias

Ultramarinas.

2. ' O estabelecimento de colónias agrícolas

nos lugares mais convenientes do Ultramar.

3. " Promover a extineção da escravatura e

os melhoramentos materiaes e moraes das clas-

ses pobres e desvalidas, que mais careçam de

instrucção, soccorros e protecção.

Art. 6.° A sociedade empregará os meios

justos possíveis e mais convenientes.

1. ° Para habilitar competentemente, c en-

viar Sacerdotes sábios, virtuosos e zelosos do

serviço de Deus e da salvação das almas, que

possam ser empregados pelos respectivos Pre-

lados Diocesanos do Ultramar como professores

de seus seminários ecclesiasticos ; como paro-'

chos das Colónias que se estabelecerem, ou

de outras povoações e territórios que d'elles

« areçam ; e como missionários e cathequistas,

que zelosamente procurem a conversão dos

infiéis e a instrucção religiosa, moral e civil

dos christãos das Possessões Ultramarinas ou
territórios do padroado da Corda Portugueza.

2. ' Para edificar e prover do necessário as

igrejas parochiaes das colónias, ou paroebias,

que for necessário erigir de novo.

3. * Para enviar a cópia possivel de livros

lithurgicos, cathecismos e bons compêndios de

doutrina e moral christã, e de instrucção

primaria, para, de accôrdo com os respecti-

vos prelados, serem gratuitamente distribuí-

dos pelas parochias mais necessitadas.

Art. 7.' A dotação da sociedade será for-

mada :

1. ° Do producto da quota mensal de cada

sócio.

2. " Dos donativos voluntários que qualquer

sócio offerecer, iodepedentemente da sua quota.

3. ° Das doações ou legados que os indiví-

duos pertencentes, ou não, á sociedade fize-

rem.

4. " Dos donativos feitos em reuniões pu-

blicas ou particulares, e productos de repre-

presentâções theatraes, concertos, etc.

Art. 8." As colónias agrícolas serão com-

postas das classes dos desvalidos c indigentes

do reino e ilhas adjacentes, que forem acti-

vos, robustos e laboriosos; bem como das fa-

mílias e indivíduos de que trata o artigo 10.'

d'este projecto.

Art. 9.' A sociedade proverá os colonos de

transporte e comedorias, de casas e moveis,

vestidos, mantimentos, facultativo e remédios,

e de instrumentos, maebinas e utensílios de

lavoura, sementes, gados e mais animaes do-

mésticos; procurará obter-lhes a concessão de

terrenos, e lhes fará dar instrucção pratica de

agricultura e economia rural.

Art. 10.° As administrações dos asylos ou

qnaesquer outros estabelecimentos de benefi-

cência publica, e as pessoas caritativas serão

admittidas a contratar com a sociedade para

assegurar o estabelecimento de alguma famí-

lia ou indivíduos, concorrendo com a quota

que entre ellas e a mesma sociedade for con-

vencionada.

Art. 11.* Para dar promplo desinvolvimenlo

á organisação da sociedade é formado um cen-

tro installador, que será composto dos sub-

scriptores abaixo assignados, a quem incumbe

principalmente a nomeação das commissões

tiliaes e correspondentes, promover assigna-

turas para a mesma sociedade, e constituir a

asserobléa geral, logo que o julgar possível,

em conformidade com o artigo

Art. 12.° A assembléà geral deverá coor-

denar os estatutos da sociedade, para serem

submettidos á approtação do Governo.

BIBL10GRAPHIA.

Publicou-se a obra intilulada=0 Muuta
Cazembe e os povos Marares, Cheras, Aíuizas,

Muembas, Lundus e outros da Africa Austral.

— Diário da Missão Portugueza' commandada
pelo Major Monteiro, que foi dirigida áquellc

grande Imperador, e que percorreu as terras

dos ditos povos em 1831 e 1832.— Redigido

pelo Major Gamitto, segundo Commandante da

, expedição.

Esta obra forma um volume em oitavo gran-
de de mais de 500 paginas, e contem um con-

siderável numero de estampas que represen-

tam o Muata Cazembe dando audiência aos

Portuguezes; alguns indivíduos das diversas

nações de que se falia no Diário; vários ins-

trumentos de musica, armas, habitações e dif-

ferentes objectos mais. É acompanhada de um
mappa itinerário do paiz percorrido pela Expe-

dição entre Telc e Lunda, c de alguns Appen-

dices contendo vocabulários de línguas ca-

friaes, c outras noticias interessantes: e en-

contram-sc n'ella muitas informações novas

sobre a gcograpbia c os costumes dos povos

que habitam esta parte da Africa.

Acha-sc na loja do Sr. Lavado, rua Augusta

n." 8.— Prcro 1$000 réis.
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AMAIS DO CONSELHO DLTRA1RI1,

PARTE IVÀO OFFICIAL.

SERRA LEOA YISTA A LUZ DO CBWSTIA.MSJ0.
1

Oebra-Leôa.—Quem ha que tome algum
interesse na evangelisação e civilisação do
mundo, que Dio conheça este nome, que tem
sido. causa de tantas lagrimas e tristeza, para
os missionários inglezes e allemães, e igual-
mente de tantas enchentes de maravilhosos
succcssos? Muito interessante e solemne é a
historia de Serra Leôa, porém não é agora nossa
intenção narra-la; mas somente desenhar o
aspecto d'esta Colónia como ella actualmente
é, e ver a que ponto tem chegado a obra da
religião e da civilisação. Estamos firmemente
persuadidos que ninguém nos acompanhará
na nossa resenha d'este nobre monumento do
zèlo dos missionários c da philantropia christâ
da Grã-Bretanha na Africa Occidental, sem
ficar convencido que o christianismo tem obtido

1 Este artigo de Mr. Koelle, missionário protestante,
foi ha pouco tempo publicado no Church Mitrionary In-
ttlligncer. Pareceu-nos tio interessante, que estamos
certos, que as peaioa* que o lerem nos não Mo de per-
^nUr, por que ratão o inserimos nos Annaes do Conse-
lho Ultramarino. Quem, como nós, possue tio vastas
possessões na* duas Costas d'Afriea (Oriental e Occiden-
tsl) deve de quando em quando lançar os olbos ás pos-
•essões ou estabelecimentos dos outros poros; porque da
«•omparação ou tirara motivos de satisfação ou aprenderá
' 1ue lhe «inram de lição, e verá sempre cousas
que o levarão a graves reflexões.

Era quasi escusado advertir que Mr. Koelle 6 pro-
l^Unte

: por isso no seu escripto nâo só resumbram
certas doutrinas da sua crença, mas em dois ou tres pa-
rajraphos emitte manifestamente opiniões, sobre objectos

que aio queremos tratar, nem pertencem á matéria
d'esta publicação. Pareceu-nos comtudo mais acertado
dar o artigo de Mr. Koelle tal, qual elle o escreveu,
fwa não alterarmos em nada um escripto, que nio ob-
«Unte a divergência das crenças, é muito importante de-
baixo do ponto de vista dos progressos coloniac* lendo
Kevenido os nossos leitores de qual seja a religião dc
Mr. Koelle, os leitores dos AnnncA nio darão at tenção
4» opiniões do protestante, para reflectirem com serie-
dade sobre o que a nação inglesa, pelo* meios de reli-
gião e da politica, tem podido faxer em Serra Leoa, ou
mesmo com clles nio tem podido faxer. As pessoas ver-
dadeiramente piedosas pedirão a Deus que illustre os
entendimentos dos missionários protestaples, para que
«•osfessem que só a Reli*-»» Catholica Romana é a ver-
dadeira Religilo de Jesus Chruto. (O Red.)

A»». DO C. ULT. — PARTE NÃO OFF.— SERIE I

uma grande victoria em Serra Leôa; que tem da-
do passos seguros na região chamilica; eque os

grandes sacrifícios que a Igreja tem feito de vi-

das preciosase dinheiro, não téemsido perdidos,

mas estão já recebendo a devida recompensa.

0 nome hespanhol Sierra Leone, isloé, Mon-
tanha de Leões, foi primeiramente dado á cor-

da de montanhas que forma o corpo princi-

pal da península actualmente designada por

aquelle nome.' Não se sabe se os primeiros

descobridores daquellas montanhas lhes de-

ram aquelle nome, porque realmente as achas-
sem infestadas de leões; ou porque, em cer-

tos tempos do anno, retumbam com espan-
tosos echos de trovões, que podem muito bem
comparar-sc ao rugido dos leões. Original-

mente esta pequena península, que tem ape-
nas vinte e cinco milhas de comprimento e

cerca de dez de largura, era oceupada pela

tribu Buiarua, que ainda oceupa a parte visi-

nha do Continente, a saber, a chamada Costa
de Bulama ao norte, e o território Sherbro, ou
antes Mampa Bulama ao sul. Mas desde que
foi comprada pela benevolência brita nnica, c
convertida cm Colónia de libertos, tornou-se

em habitação, e por assim dizer em uma se-

gunda pátria para muitos milhares de pobres

negros, que tendo sido arrebatados da sua terra

natal pela avareza e crueldade de deshumanos
negociantes de escravos, iam já de caminho
para a America para serem convertidos em
meras machinas de trabalho para enriquecer

homens brancos. Estes constituem a actual

população da Serra Leôa; em quanto os origi-

nários habitantes se recolheram á mal povoada
costa da terra firme, c só vem á Colónia, como
outros muitos naturaes do interior, por moti-

vos de commercio.

1 Vi hrvipnnbol e no português, bem como no lnlim,

terrti <.pplicn-se propriamente a uma cadeia de rounti s,

que, á ximilhança de uma serra de serrar, tem nosefjui-

menlo do m;u cume uma serie de picos.

(Mota én auclor.)

Cumpre-nos aqui advertir que sem fundamento usam
os estranefiros da forma hespanhola das palavra* Srrrn

ístnu: poi» i|uee»lf nome IIip foi dsdo prl.w jK>rlucit«-s<-.-.

,
(d fi, â )
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A localidade para esta Colónia parece ler

sido admiravelmente escolhida; porque o porto

de Frectown é talvez o melhor que se pôde

achar em toda a costa d'Africa, com espaço

e ancoradouro seguro para grande numero de

navios : o largo rio de Serra Leda é uma com-

moda via para uma certa porção do interior,

pois que a enchente da maré é sensível por

mais de cineoenta milhas pelo rio dentro, cir-

cunstancia que não é de pouco valor em um

paiz tão pobre de rios; e a estupenda pilha

de montes a que a península deve a sua exis-

tência parece escolhida pela natureza, como

o local mais próprio para uma Colónia contra a

escravidão, que devia ser um logar de refugio,

firme como castello sobre montanha, para o

despojado e opprimido negro.

E' averiguado que em quanto toda a Costa

Occidental dAfrica, desde o Sahará ate ás

serras de Aquapim na Costa do Ouro, c toda

quasi uma planície, apenas interrompida aqui

e além com alguma pequena elevação ; só a

Serra Leôa é uma magestosa montanha ex-

tensa, com diversos picos levantados alguns

milhares de pés acima do nivel do mar. E as-

sim como estas pedregosas montanhas se met-

tem pelo mar, e annos sobre annos resistem

sempre sem alteração ao furor das ondas,

constituindo uma muralha impenetrável na

frente do continente combatido; do mesmo

modo a Colónia ingleza de Serra Leôa é um
baluarte protector para a indefensa raça ne-

gra, que a salva da destruição de que a amea-

çava o nefando trafico de escravatura.

Ao aproximar da terra, depois de uma via-

gem de Inglaterra, de cêrea de Ires semanas

em vapor, ou de cinco semanas em navio de

vela, primeiro avistaes confusamente as mon-

tanhas distantes, e mal podeis distinguir se

são montes, se nuvens; mas ao chegar mais

perto, vède-las diante de vós em plácida ma-

gestade, cobertas desde o cume até á raiz de

uma rica flora tropical de variada verdura. É
verdade que os vossos olhos não vêem prados

formosamente cobertos de gado, ou fazendas

bem amanhadas, divididas por valias e seves;

ou parques cuidadosamente cultivados, com tor-

tuosas ruas de arvoredo levando a pacificas ha-

bitações, nem outras muitas bellezas ruraes,

a que estáveis costumados; mas em logar d' isto

vedes variadas plantações de mandioca sobre

as encostas dos montes, as quaes são para os

negros mais pobres o que são os batataes para

os nossos pobres e aonde o terreno não admitte

cultura, está coberto dc uma grama que cresce

como canas, a ponto de encobrir o gado que

anda pastando. O cume dos montes mais al-

tos está ainda coberto de bosques de arvores

iocultas. quasi impenetrável, habitação de ma-

cacos, gazellas, leopardos, c outros animae*

silvestres; mas as faldas dos montes, logo aci-

ma do nivel do mar, são adornadas de lindas

grinaldas de elevadas palmeiras, cujos pés

sem folhas são coroados de uma copa de

troncos ou folhas, que de sua immensa altura

estão pendendo para o chão, verdadeira ima-

gem de plácida tranquilidade e segurança.

É logo por baixo d'esta corôa de ramos que

nascem em grandes cachos os cocos de que se

tira o bem conhecido azeite de palma, empre-

gado em tanta quantidade na Europa na fa-

bricação de sabão e de velas, tão utilisado

para deitar nos eixos das carruagens de va-

por, c muito util também aos negros, porque

lhes suppre a falta da manteiga e de touci-

nho. Os negros também furam a arvore, e as-

sim obtém o vinho de palma, de que são es-

pecialmente apaixonados, depois de tornado

em bebida embriagante, em virtude da prom-

pta fermentação em que entra. Além do im-

menso numero d estas palmeiras, ba outras

muitas arvores que logo caracterisam o paiz

como intertropical. A bananeira de largas fo-

lhas, quasi curvada até ao cbão pelo peso de

seus enormes cachos de fnictos: aqueloutra

arvore encobrindo os seus enormes pomos en-

tre as folhas verde-escuras que a ornam: ali

se vé também a rica folhagem da mangueira

intermeiada com os seus innumeraveis fructos

amarellos; e acima de todas se levanta a ar-

vore gigantesca do algodão, toda coberta de

longos c agudos espinhos, e deixando todos

os annos cair o seu macio algodão que vae

ser espalhado pelas brizas da terra e do mar.

Toda a vegetação em roda de vós tem um

aspecto novo, próprio do trópico, e vos con-

vence ao primeiro lanço de vista que tendes

chegado a uma terra distante e de sol intenso.

Depois de terdes notado os montes e arvo-

res levantados para o céu, como dedos da na-

tureza que apontam ao homem racional da

creatura para o Creador, observaes outro no-

tável objecto, em quanto ainda o navio que

vos conduz, vae entrando no porto da Serra

Leoa. Este objecto, ainda que não filho da sim-

ples natureza, mas producção do homem, é uma

das vistas mais agradáveis em toda a Costa da

Africa: fallo da cidade dc Frectown. ' A Africa

é a terra da escravidão : os negros são a raça

captiva; são os servos dos servos; e acham ali

um território era cujo âmbito a palavra escravo é

um termo sem significação ; achar uma cidade

que se chama Frectown (cidade livre), porque

lodos os seus habitantes são politicamente li-

vres, não pôde deixar de ser uma vista muito

agradável. Freetown está lindamente situada

em um outeiro de ligura cónica, que ella in-

« Kroptown Mjrniflta pnroar&o »u orfWf Uvr,
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leiramente rodeia. Ás encostas d este outeiro

parecem nuas, por falta de arvoredo; mas os

seus dois cabeços estão formosamente coroa-

dos por edifícios de om aspecto particular. Os
do cabeço mais baixo são a residência do Go-
vernador; e os do mais elevado sio os quar-

téis em que alguns centos de soldados pretos,

pela maior parte libertos, são adestrados no
serviço militar por um certo numero de Offi-

ciaes europeus. À situação d estes edifícios pú-
blicos é sem duvida das mais saudáveis de
toda a Colónia, por serem constantemente re-

frescados pela fresca e animadora briza do
mar. A parte do Freetown que fica entre este

outeiro e o porto é superior ao resto, e pode
denominar-se o bairro europeu. Ali são as

maiores e mais bellas casas, algumas das quaes
são habitadas por negociantes europeus, e as

oatras pelos pretos e mulatos mais ricos. Quasi
no centro deste bairro a espaçosa igreja de
S. Jorge, actualmente a única cathcdral pro-

testante na Africa Occidental, forma com a

sua torre quadrada um dos objectos que mais
avultam. Ali se junta todos os domingos um
numeroso auditório, composto de europeus e

aaluraes, para ouvirem a pregação da pala-

vra de Deus da boca do zeloso Bispo. Mais
adiante á parte direita podeis ver um campo
comprido, todo cheio de habitações humildes c

pequenas hortas: e o populoso bairro chama-
do Kroo-town, Grassfield, e Soldier-town. Que
ampla provisão se faz para as necessidades re-

ligiosas d esta parte de Freetown, se conhece
pelos dois grandes edifícios novos, que entre

as pobres habitações que os rodeiam parecem
gigantes entre anões. Um delles é o templo
de Christo^construido pela sociedade das mis-

sões; o outro a capei la deBuxton, pela sociedade
das missões Wesleianas. Ainda mais á direita

vos attrahe a attenção um grande edificiocaia-

do á borda da agua no principio do porto, ca es-

cola Wcsleiana, King Tom. Á esquerda do ou-
teiro dos quartéis, a terra que se levanta vos

encobre grande parte da povoação de Gibral-
tar, da povoação Fula, eda povoação dos ma-
hometanos ou Fura-Bay, com a formosa igreja

Kissey-Road, encommendada a um ministro

nativo ainda mancebo, c varias capei las de
dissidentes. Mais adiante á esquerda, c no ex-
tremo da cidade, os vossos olhos são sem que-
rerem attrahidos por um grande e formoso
edifício dentro de um campo de elevadas pal-

meiras, em uma porção de terreno que algum
tanto se estende onde o porto começa a alar-

gar-se: é este o importante estabelecimento
de Fura-Bay, onde ao mesmo tempo o Bispo
tem estabelecido a sua residência provisória.

Estes são os objectos que mais avultam á vossa

vista, quando enlraes no porto de Freetown.

Sc desejaes conhecer bem a Colónia, fazei

uma digressão nas montanhas a Waterloo e

a Kent. Partindo de Freetown, ides a Wil-

belforce, cousa de uma hora de jornada, ca-

minho agradável, entre seves sempre verdes,

que também passa sobre um pequeno esteiro

por meio de uma ponte de pedra de conside-

rável extensão; e depois, tendo insensivel-

mente subido alguma cousa, chegaes á Íngre-

me montanha onde está situada Wilbcrfor-

ce, e depois ao verdadeiro cume, á frente da

modesta, mas aceiada habitação do missioná-

rio. Das janeilas d'esta casa gosaes de uma ex-

tensa e muito encantadora vista : de um lado

montanhas irregularmente levantadas aqui c

ali cora massas immensas de rochas quebra-

das; e exactamente na frente, no fundo do

valle, a parte occidental de Freetown, com
suas ruas largas, regulares, alumiadas com os

brilhantes raios do sol dos trópicos. Atraz de

Freetown, em grande distancia, se vêem ainda

as voltas do rio de Serra Leda, c estando o

tempo claro, se podem também ver algumas

pouco elevadas e soltas montanhas dos paizes

de Timne e Mende. Do outro lado do rio a

vossa vista cáe na baixa, monótona e palu-

dosa costa de Bulama, que é talvez uma das

cansas da insalubridade de Serra Leôa: e

atraz de vós, ao occidente, a grande distancia,

a vossa vista dá em névoas que parece unirem

a terra com o céu. A encantadora vista que se

gosa de Wilberforce já merecia bem a pena da

jornada. Mas Wilberforce, que tomou este nome
em honra do grande homem que tão nobremente

advogou a causa dos negros no parlamento in-

glez, quasi até ao ultimo momento da sua vida,

merece uma visita de todos os amigos da causa

das missões, que acaso toquem em Serra Leoa;

porque não somente tem os Weslcianos ali um
considerável numero de convertidos, mas igual-

mente a sociedade das missões, que só recen-

temente tornou a oceupar aquelle logar como

estação de missão, tem já uma avultada congre-

gação em Wilberforce, e estações filiaes de mui-

ta esperança nas pequenas povoações em roda.

De Wilberforce por um caminho estreito c

solitário, sobre o outro lado dos montes, quasi

sempre entre scenas selvagens, se chega a

Regent, cm duas horas. Está situada em um
valle fundo, e lhe corre pelo meio um regato

d onde tirou o seu primeiro nome, Hogbrook.

Sendo uma das mais antigas estações de mis-

são, a sua população, de alguns milhares de

almas, è quasi toda christâ, com proporcio-

nado numero de communganlcs. Nos seus prin-

cípios leve uma beneficente visita de Deus, na

prompta conversão de muitos libertos recente-

mente livres da escravidão, mediante o ministé-

rio do zeloso missionário allcmão, Mr. Johnson
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Se quizcrmos sair da direcção principal que

levamos, uma boa estrada para carruagens

nos leva a Gloscester, socegada aldeia na

montanha, onde achareis uma congregação

excellenlemente morigerada e|bem ordenada,

em uma igreja aceiada e de grossas paredes

de pedra, servida unicamente por pastores e

mestresnativos ; mas se não tendes tempo para

isto, continuae a caminhar no mesmo valle

estreito em que está situada Rcgent, e an-

dando pouco mais de meia hora chegamos a

Bathurst, aonde achamos uma modesta igreja

e casa de escola cm um espaçoso campo, ter-

minado de um lado pela estrada e do outro

pela humilde residência do pastor. Esteé um
ministro, ou cathechista nativo, cuja obra tem

pouco do caracter missionário, porque só restam

ali muito poucos gentios e mahometanos, e o

seu trabalho é apascentar o rebanho formado

pelo ministério dos seus predecessores euro-

peus. Noutro tempo em uma visita que ali fiz,

fez-me profunda impressão a .sinceridade da

conversão de um mahometano, que havia sido

de nascimento Burnu. Estava posto era mui

difliceis circumstancias havia mais de quinze

annos, quando sua mulher, que o endurecia

contra a influencia do Evangelho, se separou

delle, e foi viver com outros homens para o

paiz de Timne. Assim virtualmente reduzido

ao estado de viuvez, soffreu este aconteci-

mento com plácida resignação, e não somente

continuou a ter uma vida exemplar, mas tam-

bém aproveitou muito para fortalecer seus ir-

mãos mais fracos na fé, e veiu a ser um ver-

dadeiro ornamento da Igreja n'esle retirado

valle. Considerando a forte propensão dos ne-

gros para a sensualidade, exemplos como este,

são testemunhos que por si faliam, da renova-

ção que nos indivíduos opera o christianismo.

Apenas na distancia de uma milha de Ba-

thurst ha outra aldeia similhante, de igual

caracter christão, chamada Carlota, onde tam-

bém os ministros são nativos. No caminho para

aqui tendes montanhas como as da Suissa, le-

vantadas de um e de outro lado, onde se po-

dem ver manadas de gado pastando entre

herva altíssima. Na estação das chuvas lam-

bem vedes um magnifico espectáculo da na-

tureza em uma grande cataracta do lado di-

reito; um lençol de agua de dez a vinte pas-

sos despenhando-se com o estrondo do trovão

em uma ravina escura, coberta de arvoredo,

apresentando á vista uma esteira de escuma

branca como o leite, passando sobre iramensas

massas de rochedos, que a espaços Ibe impe-

dem a passagem. Em Carlota o edifício mais

prominente, depois da boa igreja de alvena-

ria, é a escola para as raparigas negras li-

bertas, a qual e dirigida pelos agentes da so-

ciedade das missões, á custa do Governo. É a

mesma escola onde a heróica Anna Kilhom,

pertencente á Sociedade dos Amigos, costu-

mava ensinar as pobres raparigas pretas. To-

das as raparigas que são achadas nos navios

de escravatura, capturados, são trazidas a esla

aldeia para ahi serem educadas e instruídas,

variando assim o seu numero com a actividade

do trafico de escravatura. Nos últimos annoá

o numero tem variado de sessenta a cem. En-

sinam-lhes a ler, escrever, contar, trabalhos

de agulha, e a religião, tendo todas apren-

dido primeiro o ingiez, que inteiramente igno-

ram quando chegam á Colónia. Modernissi-

mamente a escola foi posta em muito excel-

lente estado pela actividade e maternal des-

vello de uma senhora suissa, viuva de um man-

cebo missionário, que |foi victima do clima de-

pois de um mui breve período de trabalho no

serviço do Senhor. Visitando a escola, é um
encanto ver os rostos alegres d'aquellascreaa-

ças, que claramente mostram que tem achado

uma mãe terna na sua mestra, e uma agra-

dável habitação na sua escola. Muitas d'ellas

tem já dado muito bellas mostras do que a

obra da Graça tem feito nos seus corações, e

tem pedido e recebido o baptismo. Estas ra-

parigas continuam na escola até á idade de

casarem, e então muitas d'ellas passam a úteis

membros da sociedade que se está formando em
Serra Leia, como esposas e mães.

Passando Carlota, o valle entre montanhas,

pelo qual temos vindo, alarga-se e desce a

formar uma planície junto ao rio, a qual está

toda cultivada. Depois de descer a esta pla-

nície por um caminho estreito e áspero, ao

longo do Hogbrook, passaes por uma aldeia

muito moderna, Grafton, com sua rasa de es-

cola, e catechista nativo, e depois uma es-

trada larga e macia vos leva a Ilastings. Esta

é considerada uma das estações de missão

mais bem organisadas e adiantadas, contri-

buindo largamente para os seus doentes ne-

cessitados, e lambem para a obra geral das

missões. Os Wesleianos lêem ali muitos mem-

bros; e tanto a sua congregação, como a dos

missionários da Igreja anglicana, estão en-

tregues ao cuidado de pastores nativos. Mais

um passeio de tres horas, por varias povoa-

ções e aldeias, onde os nativos são os únicos

mestres religiosos, e chegaes aWaterloo. Ainda

que seja logar comparativamente moderno,

pois a povoação começaria ha vinte e cinco

annos, e a obra das missões haverá quinze,

é já quasi igual a Freetown em grandeza e

importância. O terreno em roda de Waterloo

é muito fértil, e próprio para a cultura, cat-

trabe o agricultor das aldeias das montanhas

que são mais estéreis, a virem aqui estabele-
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cer-se. Waterloo gosa ainda de um missioná-

rio europeu, cujos trabalhos têem ainda mais

propriamente o caracter missionário, do que

em outros muitos logares; porque esta missão

começou modernamente, e ha ainda ali muitos

gentios. Comtudo os pacíficos e incessantes

esforços do missionário, tèem sido tão aben-

çoado de Deus, que já tem uma numerosa con-

gregação chri^tã, que todos os annos cresce,

e uma escola muito florescente e frequentada.

Quando teve a escolher sitio para construir a

sua habitação, fixou-a em um logar que era

olhado com supersticioso terror pelos cegos pa-

gãos, e lhe chamavam=coea do diabo;=e
agora sacrifícios de louvor e acções de graças

são todos os dias offerecidos ao Deus vivo, no

mesmo logar onde outr'ora se derramava o

sangue das victimas em honra do espirito das

trevas. Isto pode certamente considera r-se um
prognostico significativo, de que não somente

em Waterloo e suas visinhanças hão de os ser-

vos do Senhor vencer o demónio, e subjuga-lo

pelo sangue do Cordeiro, e pela palavra do seu

testemunho, mas que efectivamente a causa de

Christo ha de triumpbar em toda a terra, e o

«eu Reino se ha de estabelecer sobre as ruí-

nas do império de Satanaz.

De Waterloo caminhaes na direcção do sul

janto á raiz de montanhas, que estão ainda

cobertas de bosques primitivos: e no caminho

para Kent passaes por um território selvagem,

sem cultura, com um canaveal impenetrável,

e extensos pântanos roais para a esquerda. O
caminho passa por entre Tumbo e Russell, duas

aldeias onde o christianismo e a civilisaçio tem

feito menos progressos, do que em outras par-

les da Colónia, posto que cada uma destas

aldeias tenha seu mestre nativo. Russell, que

primeiramente se chamou LokoTown, differe

a alguns respeitos das outras povoações de

Serra Leoa, pois que é este o único logar on-

de a maioria dos habitantes não é de escra-

vos libertados, mas de immigrados. Por mui-

tos annos os naturaes do paiz de La odoro, vi-

sinho da- Serra Leda, foram opprimidos pelos

seusvisinbosTimnes, mais poderosos, até que,

em consequência de mui repetidos combates,

ficaram reduzidos a mui pequeno numero, e fo-

ram obrigados a passar ao inhospito pântano na

fronteira da Serra Leoa. Mas ainda ahi foram

perseguidos pelos seus cruéis inimigos, os Tim-
ões; e então, para não serem de todo destruí-

dos, pediram ao Governador de Serra Leóa, li-

cença para seestabelecerem em território inglez.

A prompia concessão d'este pedido foi o prin-

cipio da povoação de Landoro ou Loko Town.
Lm exemplo bastará para dar idea do atra-

zaraento d'esle povo em civilisação. Por algum

tempo residiu entre elles um missionário in-

glez, e na occasião de uma visita que eu lhe

fiz, me disse, que quando elle viu que el-

les não tinham portas, mas somente pendura-
vam esteiras na entrada da casa, elle offereceu

grátis fechaduras e lemes e mais ferragens a

quem quizesse pôr portas de madeira ; mas
com grande espanto seu, quasi não houve quem
se quizesse aproveitar da sua benévola offerta.

O simples viajante não se demora ali mais
do que não pôde deixar de ser, e um agra-

dável passeio de poucas horas o leva a um lo-

cal mais civilizado,

Kent faz um agradável contraste com aquel-

las duas aldeias, por ter gosado muito tempo
da residência de um missionário europeu. Está

agradavelmente situada junto do mar, e tem
sempre sido considerada como a povoação mais
saudável de Serra Leoa. Um missionário alie-

mão esteve por muitos annos encarregado d'esta

estação; e o seu inteiligente braço deu-lhe a

mais bonita igrejinha de toda a Colónia. Aca-
bou também recentemente uma habitação ac-

commodada e bem distribuída, que ha de con-

correr muito para a conservação da saúde do

missionário europeu. O missionário encarre-

gado de Kent tem lambem a seu cargo as Ilhas

Banana, que distam umas cinco milhas do Cabo
Shilling, que é a ponta mais meridional da
Serra Leóa. Os singelos, industriosos, c bem
procedidos ilbeus, vivem em duas aldeias on-

de recebem o ensino chrislão de homens da

sua própria côr. Deve dizer-se em credito seu,

que até agora tem-se sempre opposto á aber-

tura de lojas de bebidis espirituosas.

Esta rápida visita tem-nos trazido por toda

a estensão da Colónia, e voltando para Free-

lowo embarcados, vimos bem junto da Costa

para podermos ver York, com a sua igreja de
pedra ultimamente construída, e uma bonita

capella Weslleiona
J c logo adiante Lumley,

Aberdeen, e outras aldeias com suas capellas

e casas de escola.

Assim em uma só volta temos corrido as

mais importantes villas e aldeias da Serra Leôa

,

á excepção de Kissey e Wellington, a ambas
as quaes se pôde ir de Freetown em uma tar-

de. São situadas na raiz dos montes, e a pouca

distancia do rio, pois que Kissey está a qua-

tro milhas de Freetown, e Wellington umas
tres milhas mais adiante. Em Wellington ha um
avultado corpo de Weslleianos, e lambem uma
numerosa congregação da Igreja anglicana.

Esta ultima tem tido por muitos annos um
experiente e hábil catechista, com que tem
augraentado muilo.

Kissey é uma das nossas mais antigas e mais

extensas estações, com cerca de uns quatro-

centos christãos commungantes, e outro maior

numero de pessoas que professam o ebristia-
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nismo, que assistem á pregação da palavra

de Deus, em unia grande igreja de alvenaria,

que lodos os domingos se enche de ouvintes.

O pastor europeu é muito auxiliado no seu

ministério por alguns mestres nativos, zelosos,

de sorte que por muitos annos tem podido to-

mar grande parte na missão dosTimnes. Co-

mo em todas as villas c aldeias, também em
Kissey o cemitério é afastado da igreja, e a al-

guma distancia da povoação. O cemitério de

Kissey distingue-se por um grande grupo de

sepulturas, qde guardam os restos mortaesde

muitos missionários europeus, e de suas he-

róicas esposas, que heroicamente sacrificaram

as suas pouco adiantadas e preciosas vidas,

trabalhando para levar os libertos de Serra

Leôa áquella mais nobre liberdade de filhos de

Deus, pela qual somente se é verdadeiramente

livre. Aquellas elevações cobertas de relva hão

de sempre ser um solemne despertador á no-

va igreja de Serra Leda, para que mostre o mes-

mo amor «hristão, e inteira abnegação pró-

pria, para levar o Evangelho aos seus cegos ir-

mãos do interior d' Africa, que outros mostra-

rão trazendo-lb/o a elles.

Os dois hospitaes, e a escola normal ultima-

mente estabelecida em Kissey também merecem
especial menção. O maior pu hospital decima,
com casa para o cirurgião europeu e seu aju-

dante nativo, está no cimo de uma elevação,

terminado pela igreja, e este é para todas as

doenças. Ali são também levados os doentes dos

navios de escravatura conduzidos á Serra Leôa

pelos cruzadores inglezcs. Depois da chegada

de taes embarcações podeis muitas vezes en-

contrar muitas procissões d estas pobres e des-

fallecidas creaturas. levadas em macas á ca-

beça de dois homens. O outro ou hospital de

baixo está a alguma distancia de Kissey, na

borda do rio, e só serve para alienados, de

que ha ali uns vinte a trinta, que passam seus

dias em furiosa exaltação ou em estúpida in-

dolência.

A escola normal difere das escolas ordiná-

rias elementares, servindo só para rapazes

achados nos navios de escravatura captura-

dos, e assim corresponde ao collegio de rapa-

rigas de Carlota, que já visitámos. Tem uns

cem rapazes, que vivem e dormem em uma
grande sala, e são instruídos nos ramos or-

dinários da educação geral, e juntamente em
trabalhos inanuaes. O mestre desta escola é

nascido nas I adias Occidentaes, e foi expres-

samente ensinado para mestre, em Londres,

na escola normal de ensino de Highbury. É
um dos poucos nascidos nas índias Occiden-

taes, que parecera ter comprehendido que, em
vez de irem atraz da raça caucasica na Ame-
rica, devem antes considerar que o ministé-

rio a que Deus os destinou é voltarem com e

thesouro das verdades christãs, dos hábitos da

civilisação, dos conhecimentos úteis, e das ar-

tes mechanicas, voltaram, digo, com este the-

souro adquirido em terra estranha, á terra da

sua origem que é visivelmente destinada pela

Sabedoria do Creador para habitação do ne-

gro, para se empregarem no bem de seus ir-

mãos, com quem tèem em commum a descen-

dência de Cham. Parece-nos muito para de-

sejar que os pretos e mulatos dos Estados Uni-

dos e das índias Occidentaes se cheguem a

convencer de que uma tal missão não só é

um dever, mas também um alto privilegio.

Então conhecerá o mundo que o benéfico des-

penseiro do destino das nações tem fins de amor

e de misericórdia, mesmo quando permitte a

praga do trafico de escravatura.

Por esta forma uma volta pela Colónia não

só nosden occasião de conhecer o aspecto chris-

tão do todo, mas também nos família risou com

o aspecto natural. Devemos, porém, lembrar-

nos, que este não é o mesmo nas differentes

estações. Em quanto durante a estação das

chuvas a natureza se enfeita com um manto

de luxuriante verdura, entresacbada deinnu-

meraveis flores e fructos maduros de differen-

tes formas e côres, na estação sécea toma um

aspecto languido e resequido. Não é fóra de

logar fazer aqui mais algumas observações so-

bre as estações e o clima da Serra Leoa. É

quasi escusado dizer que o clima da Serra Leda

é intertropical, e a sua temperatura tão quente

em todo o anno, que não se vê ali neve, nem

gèio, nem mesmo chuva de pedra. Ha com-

tudo alguma dinerença na temperatura das

differentes estações. A estação mais quente em

Serra Leôa é de Fevereiro a Maio, quando na

Europa nós temos inverno e primavera; e a

mais fresca no fim de tempo das chuvas por

Agosto c Setembro, ou cm Janeiro quando

venta o Harmatan. Poderia dizer-sc que ha

só duas estações, a quente oo secca, e a chu-

vosa. Mas como a transição de uma para ou-

tra é sempre feita por um curto período de

trovoadas, podemos também fallar das quatro

estações do anno. As primeiras trovoadas or-

dinariamente apparecem em Abril, apresen-

tando um espectáculo natural summamente es-

pantoso. Depois de por uns quinze dias sc

ter observado o horisonle da parte do nas-

cente illuminado todas as tardes com listas dc

fogo, e ouvido algumas vezes o som do trovão

ao longe da parte da terra, avisinhando-se e

crescendo todos os dias, de repente em uma

tarde, sem vento e oppressivamente quente, se

vê nma nuvem subindo do nascente, e esten-

dendo-se a pouco e pouco pelo firmamento,

parecendo uma mui bem lançada linha r*cu
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na direcção do zcntlh. O sol, inclinaudo-se

para o occaso continua a lançar seus raios

sobre aquelle massiço de nuvens imminentes,

como para as mostrar em ioda a sua negridão, e

fazer a sua vista o mais temerosa possível, fim

quanto todos estão anticipadamenle olhando

com terror para aquellas massas de vapor car-

regadas de fogo, eocastelladas umas sobre as

entras, c já chegadas ao zenith, subitamente

aquclla mortal calmaria é interrompida por

um vento furioso, saido das nuvens, correndo

por alguns minutos com tal fúria que mal po-

deria um homem suster-se contra elle. N isto

uma viva lavareda de fogo corta o ar, inime-
diatamente seguida de um estrondoso trovão,

e de grossas pingas de agua. Agora propria-

mente está formada a trovoada; as nuvens
lem-se estendido por lodo o céu, lançando

laes torrentes de chuva que escurecem o ar.

Esta escuridão como o crepúsculo é de quan*
do em quando rapidamente interrompida por

vivos relâmpagos, seguindo-se uns a outros

em rápida successão, e mostrando os seus zig-

zags em todas as direcções. Enche-sc o ar de

um cheiro de enxofre; e não raras vezes es-

pheras de fogo sáem das nuvens, que se po-

dem ver estalando e caindo no cbão. Repeti-

dos trovões de differentes lados, que abalam
as casas até aos alicerces, fazem um concerto

que ensurdece, echoando na terra e no mar.

Este desordenado tumulto da natureza, em
que céu, terra e mar parece confundirem-sc,

eem que fogo. vento e agua tudo parece igual-

mente instrumento dedestruição, regularmente

não dura mais que meia hora, depois passa

ao mar, e perde-se no horisonte occidenlal. A
atmospbera carregada e oppressa, c que antes

da trovoada parecia pesar em todos os mem-
bros, acha-se agora leve c clara, c um com-
pleto socego se segue im mediatamente á mais

temerosa bulha dos elementos, de sorte que
custa a imaginar como tão inteiro socego e

bonito sol pode ter sido precedido de tão tre-

menda confusão. Depois da primeira trovoada

nio apparece outra por uma semana; mas de-

pois vão sendo mais frequentes até que cm
Maio ha quasi lodos os dias uma ou mais de
uma. Á proporção que a estação se vae adian-

tando a chuva vae durando mais depois de
cada trovoada, e por vezes vem pancadas de
agua sem trovões, nem relâmpagos, até que
cm Junho o estrondo do trovão já se não ou-
ve, c a estação das chuvas está em toda a sua
força. Esta estação c caracterisada pela fre-

quência das chuvas, c ausência de trovões e
dc relâmpagos, c não, como algumas pessoas

cuidam, por chuvas sem interrupção! Chove,
« verdade, muitas vezes, mas as cataractas do
'•'tu não estão sempre abertas. Pelo contrario

ha ás vezes um dia inteiro, c algumas vezes
dias successivos de tempo claro. Mas também
acontece outras vezes haver dias successivos
de continuada ebuva ; e quando chove é em
taes torrentes, que difficultosaraente se verá
cousa sirailbante em clima temperado, e as
estradas ba occasiões em que parecem rios.

A terra sa tu ra-se tanto de agua, e a atmospbera
está tão cheia de humidade, que mal se pode
seccar alguma cousa ou conserva-la sêcca.
Esta é a estação própria da vegetação. Todas
as plantas crescem em todas as direcções com
tal rapidez, que quasi vos podeis persuadir
que as vêdes crescer ; e as bordas das estra-
das enchem-se de hervas, fortescomo canas, tão
altas que cm muitos logarcs encobrem um ho-
mem a cavallo. Mas esta estação tão favorá-
vel para a vegetação é muito damnosa aos
animaes, especialmente ao homem. Julho é
considerado o roez mais doentio para os pre-
tos, e Agosto para os brancos. Poucos euro-
peus deixam de padecer sesões e febres du-
rante a estação das chuvas. Causam satisfa-
ção os primeiros clarões dos relâmpagos e o
som dos trovões ao longe, que mostram ser
chegada nova estação de trovoadas, que vem
acabar o tempo das chuvas, assim como o ha-
viam precedido. Outubro é outra ve2 tempo de
trovoadas, e em Novembro a pouco e pouco
vão faltando. É então o outomno de Africa,
talvez a mais agradável parte do anno. Tudo
está cheio de flores, c innumeraveis fructas ma-
duras encantam os olhos e o paladar. A terra
vae-se agora seccando, ainda que de vagar; mas
a densa vegetação que a cobre não a dei-
xaria seccar bem unicamente pela acção do
grande calor, se Deus, na sua sabedoria, não ti-

vesse disposto outro meio, qual é dos lorradores
ventos de Harmatan, que são o melhor antídoto
para os efleitos da estação chuvosa. São fres-
cos c seccos, de^modo que penetram tudo;
vem do nascente, e sem duvida, por passarem
pela immensa extensão do deserto, trazem tal

quantidade de areia finíssima, que parece estar
a atmosphera cheia de uma névoa densa, pela
qual q sol parece um disco côr de sangue.
Os ventos de Harmatan de ordinário come-
çam nos (ins de Dezembro, e duram Janeiro
lodo. Os seus effeilos no fim de poucos dias
são muito notáveis. O verde viçoso dos cam-
pos toma-se num prado de feno: as plantas
tenras seccam-sc; as folhas das arvores mur-
cham

; os moveis nas casas, que no tempo da
chuva tinham inchado, agora seccam, e ás
vezes dão tão grandes estalos, que chegam
de noite a assustar; e a areia finíssima que
anda nos ares, entra pelas menores fendas e
vae deposilar-se nos logares mais fechados. É
considerada esta estação a mais saudável do
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anno, porque a terra, e a enorme quantidade

de substancias vegetaes que caem, seccam-

se, e consequentemente cessa uma quantidade

immensa de exhalações nocivas.

Ha muitas pessoas que pensam que o clima

da Serra Leôa deve ser mais quente do que

outros muitos dos trópicos, em rasão da sua

notória insalubridade; mas está longe de ser

assim : o therroometro em quasi todo o anno
varia de 80° a 90°. A insalubridade de Serra

Leda não é pois devida á simples intensidade

do calor; mas é provável que mais aos pân-

tanos da borda do rio, c á excessiva humi-
dade do tempo das chuvas, que converte em
paúes os montes mais elevados. Pouco poderá

pois melhora r-se o clima, e -só com muito

tempo; pois que isto depende da destruição

de causas, que, ainda que custe o dize-lo,

não se podem destruir de todo. Em taes cir-

cunstancias, é para dar graças a Deus, e muito

para satisfazer, que o clima pareça já ter-se

tornado mais sadio; o que se deve, certamente,

áquella pequena quantidade de enseccamentos

de terras, que até agora se tem feito: e mais

ainda á extensão da cultura, o que tem dimi-

nuído a quantidade de vegetaes que apodre-

cem; e também a ter-se cortado a maior

parte dos bosques primitivas o que parece ter

causado diminuição na quantidade da chuva

annual. À actual melhoria na saúde dos eu-

ropeus, deve, comtudo, attribuir-se não só

á modilicação do clima, mas também ao me-

lhor tratamento medico das febres; como, por

exemplo, a substituição do quinino ás enor-

mes doses de calomelanos; ao melhoramento

das habitações, todas as quaes noje tem vi-

draças, cm quanto ha vinte annos, nada ha-

via para impedir a entrada do ar húmido da

noite na estação das chuvas; c a que os Eu-

ropeus (em mais cuidado em si, e se expõem

menos, lição que devem á dolorosa experiên-

cia dos que os precederam.
(
c^«.i

RECEITA E DBSPEZA, ORÇADA, DAS POSSESSÕES COLO.UAES HOLLA.TOAS, MAMO DE 18SÍ.

lodla Oriental.

BECEITA FLORINS í DBSPEZA FLORINS

Producto das contribuições 35:192:122
j
Administração Colonial na índia 52:631:451

Producto da venda dos géneros

coloniaes 3i:750:6C9

69:942:791

Despezanamãe-patria 15:821:169

Excedente da receita 1:489:871

69:942:791

hcIIom Oeeldenlar», «• Conla de Guiné.

RECEITA

Surinam florins 1:006:150
Curação e ilhas dependentes » 219:779
Costa de Guiné » 2:800

DBSPEZA DEFICIT

1:106:150 100:000

473:673 253:891

72:300 69:300

O cofre das índias Occidentaes e de Guiné é auxiliado pelo das índias Orientacs.

O florim (moeda nova de conta) anda por 385 réis.

RELUTA E DESPEZA DA IBIA UGLEZA, SEGUADO FORAS CALCULADAS PARA 0 AMO DE U5MS5!.

RECEITA RUPIAS

Contribuição predial 142:829:680

Alfandegas 19:745:560

Sal . 12:413:841

Opio 26:878:184

Outros rendimentos 45:280:823

£47:148:088

DESPEZA RUPIAS

Exercito 100:956:040

Administração de Justiça 19:582:604

Marinha 5:532.853

Juros da divida (na índia e na
Inglaterra) 26:984:603

Pensões aos príncipes indígenas,

clero, instrucçãopuhlica, etc. 4 4:853 :088

Despezas em Inglaterra a cargo

da índia 25:000:000

Outras despezas 28:021:17"

250:930:365

A rupia anda por 430 reis.
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DO CONSELHO ULTRAMARINO,

PARTE NÃO OFFICIAL.

SERRA LEO* VISTA A LUZ CO CBRISTIAWHO.

Depois d 'esta resenha do aspecto e do es-

tado actual da Serra Leda, vamos agora exa-

minar a população; e se geralmente interessa

mais observar um povo do que o paiz que
elle habita, acharemos que isto se verifica es-

pecialmente em Serra Leda. A grande maio-
ria dos habitantes d esta Colónia são libertos,

que sendo tirados das garras dos seus rouba-
dores pela magnânima intervenção dos cruza-

dores bri tannicos, e recebendo a liberdade n'a-

quelle immenso Oceano, que elles cuidavam
ser caminho para um captiveiro sem esperan-

ça, e por isso mais temeroso, foram trazidos á
sua actual habitação, aonde acham, se não
correntes deleite e mel, ao menos, com certe-

za, meios de obterem fácil subsistência, e, me-
lhor ainda que tudo, aquella maravilhosa ar-

vore do Evangelho, cujas folhas são o remé-
dio das nações. Uma das mais interessantes

feições da população de Serra Leda é a grande
diversidade das suas antigas pátrias: os seus

paizes nataes estendem-se a quasi todas as

partes d aquelle vasto e ainda mysteriosa-

meote ignorado continente Africano. Deparaes
eolre elles com naluraes do grande Deserto
costumados a visitar Dilma; com Kandins e
Tubos; com indivíduos creados no Darfur, que
fizeram viagens ao Kordofan, tendo assim che-
gado á visinhança do Egypto; com homens
que combateram no Sanara Sabei, c vagaram
nas desertas regiões do Adirar e Beran. Po-
dem-sc ter ali informações dadas pelos natu-
raes da» grandes cidades da Africa Central,

Tombuctu, Sokalo, Kaoo, Yakuba, Kugawa,
etc.; ou de membros das difTerenles tribus

Mandingas que oceupam as regiões elevadas
do Sudan Nor-Oeste. Ali, quasi sem intervallo,

Heia ouvir as vozes das mais differentes lin-

guagens, segundo encontraes Fulos, ou Yulas,
Filhaos ou Tsbehans, Nalus ou Balus, Barba
ou Bambaral, Basas ou Gbcses, Legbas ou
Limbas, todos fallando nas suas próprias lin-

AX*. DO C. ULT. — PAUTE NÃO OFP. — SEUIE I
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guas maternas. Em Serra Leoa podem achar-se

representantes de quasi todas as numerosas

tribus, que habitam as margens do Niger, des-

de o seu principio no paiz de Kuranko, até

ás suas bocas em Benim, ou a costa do Atlân-

tico desde a Senegambia até ás possessões

portuguesas. Poderosas nações da Africa Cen-

tral, como Burnus, e Bagermis, Mandaras e

Wadais.KururofaseKambalis, Bodes e Goalis,

todas lêem, sem sua vontade, mandado filhos

e filhas á pequena região da Costa Occidental,

onde a escravidão só é conhecida por tra-

dição. Os paizes da metade meridional d'a-

quelle continente pouco menos são represen-

tados do que os do norte. Devemos aqui men-

cionar as diversas tribus geralmente conhe-

cidas em Serra Leôa pelos nomes de Atams,

Mokos, e Kongos; mas que na realidade com-

prehendem indivíduos do mais interior de

Africa, daquellas parles que ordinariamente

se vêem cm branco nos nossos mappas. Ou-

vireis fallar a estes homens de cidades, que

exigem um dia ou mais para se atravessarem

de um extremo a outro; de caudalosos rios,

largos c profundos, abundantes em peixes e

monstros aquáticos; e faliam com horror em
tribus de canibaes, de guerreiros altos e sel-

vagens, uns inteiramente nus, outros cober-

tos com pelles de pello comprido de macacos

pretos;- e, em inteiro contraste com isto, de

uma tribu inteira de caçadores pigmeus, com
tres até quatro pés de altura, e em geral agra-

dáveis pelos seus hábitos liberaes e genio pa-

cifico. Até se pode dizer que Serra Leoa une

a Costa Oriental á Occidental de Africa; por-

que entre os seus pescadores, que cada dia

vão lançar as suas redes no Atlântico, ha al-

guns que outr ora pescaram na Costa do Oceano,

Indico, e na sua mocidade alongaram a vista

sobre o estreito de Moçambique.'

Quando um homem branco passa por meio

desta variada multidão nas ruas de Freetown,

1 Para a noticia das localidade» d 'estas entre si tio

distantes tribus, e suas línguas, remetlemosa nossos lei-

lores a Polyglotta Africana d*» ReT. S. W. Koetle, e

Map)w que a acompanha. (Sota do CA. Min.)

— AGOSTO 1855.
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e cora a firme convicção da própria superiorida-

de, apenas se digoa attender á sua respeitosa

saudação, mal suspeita quanto esta gente inte-

ressa pelas suas naturalidades, e quasi a con-

sidera um mero conglomerado de negros.

Para dissolver em indivíduos esta massa

collectiva, e descobrir as suas diflerenças ca-

racterísticas, necessitaes vir a intimo conta-

cto com elles, como faz o missionário; é ne-

cessário ver-lbe bem o rosto, c sentar-se junto

delles, como um amigo entre amigos.

Então brevemente reconhecereis que as suas

differentes nacionalidades litleralmente estão

gravadas nos seus corpos. Isto tem logar na

infância pelo costume geral de se ferrarem. 1

Maiores ou menores cicatrizes, no rosto ou em
outras partes do corpo, poucas ou muitas em
numero, com esta ou aquclla figura, designam

as nacionalidades. É mesmo estilo em algumas

partes terem signaes particulares de família,

além dos que indicam a nacionalidade. Cora-

tudo a prática de se ferrarem não é observada

em todos os paizes de negros, e em Serra Leôa

é inteiramente desusada. Não fallando n'estas

cicatrizes, muitos dos negros têem um aspecto

muito menos desagradável do que de ordiná-

rio se costuma imaginar. O que muitas vezes

se representa nos livros como typó da physio-

nomia dos pretos, deve ser considerado por

muitos d'elles como uma caricatura, ou quan-

do muito, como lypo das tribus mais desfa-

vorecidas do que a generalidade d'ellas. É
verdade que ha tribus, especialmente as que

habitam os paizes baixos e húmidos da costa

ou as margens pantanosas dos rios e lagos

interiores, em quem as feições características

do negro são tão desenvolvidas, que parecem

deformes ao europeu; mas por outro lado ha

também tribus nas regiões montanhosas do

interior com testas largas e desenvolvidas, na-

rizes regularmente formados, e quasi tão del-

gados como os nossos próprios; e a celebrada

alvura de marfim dos seus dentes poderia ser

invejada de muito europeu bello. Logo que

tendes vencido a preoceupação da côr, che-

gaes mesmo a descobrir feições de grande bel-

leza, e muita sympalbia em grande numero

de semblantes pretos. Em estatura e corpu-

lência os negros pouco são abaixo de nós: a

sua altura media regula por cinco pés.

, Eu próprio medi um natural de Munio, ou

Manga, que tinha seis pés e tres -pollegadas c

meia, o que seria considerável altura mesmo

1 Efta 6 a expressão de que se sertiram oi oo».«oh

antigos para designar a pratica usada por moitas aaçSes

selvagens de fazerem na pelle da cara, dog braços, e de

outras partes do corpo, dirersas figuras ou desenhos: que

i o mesmo a que os franceses chamam tatouer.

(O Rtd )

no exercito ioglez; e eile disse-rae que havia

muitos dos seus compatrícios tão altos e ainda

mais do que elle. Relativamente aos seus ta-

lentos e capacidade intellectual, também os

negros mostrara que são verdadeiro ramo da

família humana.
Pelas relações de cinco annos como mestre

no estabelecimento da Bahia de Fura, e pelo

muito trato com os pretos em geral, para o

fim de estudar as suas línguas, eu posso bem

fallar d'este objecto. Se se chega a percebe-

los, como elles intelligentemente, e natural-

mente bons, conversam nas suas próprias lín-

guas; se se chega a perceber o espirito dos

seus provérbios, comparações e figuras; e a

ouvi-los repetir as suas engraçadas fabula»,

contos e romances, sente-se forçosamente o

desejo de que se informem melhor aquellas

pessoas que ainda faliam dos negros como de

uma espécie de chimpanzés, um grau entre o

animai irracional, e o racional europeu ou ame-

ricano.

Por outro lado devemos reconhecer que a

África é um paiz não civilisado, e que por

isso muitos talentos natoraes dos seus habi-

tantes têem ficado dormentes por longo espaço

de tempo, e só podem gradualmente desen-

volvesse pela acção da religião e da civilisa-

çâo cbrislà. Mas mesmo quanto á civilisaçao

ou antes á falta d elia, cumpre fazer alguma

differença. O império de Bornu, e alguns es-

tados Fulas, tèem uma espécie de meia civili-

sação, abaixo da qual ba ainda muitos graus

inferiores, isto é, até ao estado de selva-

gens, que em algumas regiões chega a anda-

rem inteiramente nus, um ou ambos os sexos,

e mais ainda até ao canibalismo. A religião

de um tal povo pôde facilmente imaginar-se

qual seja : é cruel e maléfica. Alguns homens

em Serra Leôa vos dirão terem visto, em tal

e tal occasião, vintenas de entes humanos sa-

crificados ás suas sanguinárias divindades : ou-

tros vos dirão que nas suas terras, o crocodilo

o leopardo, a hyena, ou diversas espécies de

serpentes, são sustentadas como deuses, pela

mão dos sacerdotes; e outros ainda vos di-

rão: «Nas nossas terras nio temos sacerdote

nem culto, idolo nem feitiço, altar nem sa-

crifício: comemos, bebemos, dormimos e com-

batemos; e além d'isto nio temos idéa de

mais nada.» Estes são os elementos de que se

compõe a população de Serra Leôa; assim fo-

ram, e assim são ainda os seus patrícios no

interior.

Agora podemos devidamente apreciar a in-

fluencia do christianismo em Serra Leôa, o

que vamos agora estudar.

Já a existência de Serra Leôa como asylo para

os libertos é um dos mais visíveis effeitos do
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christianismo; um dos mais nobres monumen-

|
mo com sedas e selins; e o uso das mulheres

tos de magnânima philantropia, que nosofFe- I andarem com os peitos descobertos cada vez

rece a historia. A philantropia em geral, é vae sendo mais raro.

verdade que tem commiseração das dôres da nu- I Nos paizes onde se anda vestido, a ultima

inanidade; mas aonde é que a simples phílan- e muitas vezes a única partícula de proprie-

tbropia levou uma nação a fazer tão grandes dade que. um escravo possue é apenas uma
c tio continuados sacrifícios como a Gran-Bre- lira de um tecido; mas logo que é mettido

taoha tem feilo em favor da Serra Leôa? É a em um navio de trafico, é obrigado a deitar

philantropia christâ que tem feito isto; c só fora este ultimo resto de propriedade movei,

a philantropia christâ quem o podia fazer. Em tal estado de inteira miséria foi acha-

Ainda conhecemos aquelles grandes homens, da' pelos cruzadores inglezes quasi toda, ou
e as pisadas de alguns ainda são nobremente talvez toda a população de libertos de Serra

seguidas por seus filhos e filhas, aquelles ar- Leôa. Foi -lhes dado vestido immedia lamente,

dentes amigos da Africa, defensores da causa e depois de desembarcados em Serra Leôa to-

dos negros, um Granville Sharpe, William ram providos, pelo governo, de vestido e de
Wilberforce, Si r Fowcll Buxton, e outros, collo- sustento por seis mezes. Qual é hoje o estado

cavam-se no campo chrislào. Nenhuma sabe- d esta gente? Ura grande numero tem meios
dória humana, mas só o ebristinismo lhes en- de viverem em uma posição respeitável, e al-

sinou a considerar os pobres, abatidos, escra- guns têem um giro de commercio tal, que im-
visados e desprezados negros como seus ir- portam em mercadorias inglezas um valor de
mãos: e nenhuns motivos egoístas sustentam quatro e até de oito mil libras por anno. Mui-
agora o braço do governo inglez em defeza tissimas vezes fazem excedente uso dos seus

dos negros; mas só a firme vontade de uma bens terrenos, dando á sua própria costa a

illustrada nação christâ. Porém não é n este seus filhos uma educação acima do ordinário

pooto de vista que nós vamos considerar os na escola secundaria, e a suas filhas no esla-

effeitos do christianismo em Serra Leôa, mas tabelecimenlo para o íexo feminino em Free-
eim até onde elles são visíveis na sua popu- town, e outras vezes mesmo mandando-as a

laçào; c se compararmos o estado presente de Inglaterra. A gente mais pobre paga por se-

Serra Leôa com o das outras partes dAfrica, mana um penny (quasi um vintém) pelo en-
confirmar-oos-hemos na convicção de que o sino de cada um dos seus filhos n'uma escola

christianismo é o verdadeiro meio de leva n- elementar; e além d'isto todos os membros
tar os mais baixos, de civilisar os mais bar- I da Igreja ingleza contribuem semanalmente
baros, e de converter os mais pervertidos da com meio penny (quasi dez réis) para as des-
raça humana. pezas da missão, e outro meio penny para soc-

Cer ti ficarara-me muitos habitantes de Serra corro dos doentes e necessitados. Os indivi-

Leôa, que lá nas suas terras é tal o senti- duos mais ricos dão annualmeute somnias

mento da falta de segurança, e ha tanto fun- maiores para a sociedade das missões, para a

damenlo para isso, que nunca um homem vae sociedade biblica, e outras obras de caridade,

á povoação visinha, ou mesmo á sua própria Assim tem melhorado as cousas em Serra

fazenda, sem ir armado com uma espada, ou Leôa; e os que n'outro tempo receberam a ca-

om chuço, com a aljava ou com uma arma de ridadc, já hoje concorrera para ella.

fogo: em quanto em Serra Leôa o espirito da I Aqui somos naturalmente levados a pergun-
legislaçâo christâ tem de tal sorte penetrado tar, como se adquire a riqueza em Serra Leôa,
nos seus habitantes, que tantos homens de ou em que seoceupa aquella gente? Este que-
tão d i(Terenlcs tribus vivem todos em perfeita sito vem directamente ao objecto de que tra-

harmooia, até aquelles que nas suas antigas làmos—á influencia do christianismo; porque
terras eram mortalmente inimigos; e pôde di- a religião christâ não podia tolerar aquelles

zer-se que Serra Leôa gosa tanto socego e se- hábitos de preguiça, que muitos tinham con-

gurança publica como outro qualquer paiz trahido; nem aquelle estado de selvajaria cm
christâo . que so pensaram em comer, beber o dormir.

Em muitas' partes d'Africa o vestido é tão A actividade e industria que hoje tôein, de*

pouco, que mal se pôde considerar uma pro- vem-na aos esforços reunidos dos missionários

priedade. Em alguns paizes as mulheres só e dos agentes de um governo christão. Estes

põem sobre si folhas ou vergas de plantas, c esforços téeiu conseguido muito: e não é ne-
em outras ambos os sexos andam em estado cessario esforço para ver claramente a grande
de inteira nudez. Em Serra Leôa todos andam superioridade industrial e commercial de Serra

decentemente vestidos, e na igreja, no do- Leôa, comparada com os paizes gentios que lhe

mingo, com aceio e uma certa graça. Alguns são visinhos.

cavalheiros c senhoras pretas apparecera mes- 1 O commercio c, e sem duvida ainda ha de
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continuar a ser, o principal emprego dos ha-

bitantes de Serra Leôa; porque a isto os leva

a posição geographica do paiz. O commodo
porto de Freetown convida-os navios de com-

mcrcio de todas as nações civilisadas, os quaes

levam ali avultadas quantidades de manufa-

cturas e géneros estrangeiros para os trocarem

pelas producçoes de Africa, o oiro em pó, as

gommas, o marfim, couros, algodão, café, gen

givre, pimenta, e outros objectos valiosos. Mui-

tas das tribus do interior estão tão atrazadas

em civilização que ainda não fazem o comroer-

cio de caravana ; e os navios europeus são

rcpellidos dos rios da costa pela atmosphera

pestilente que ali se encontra; por isso era

necessário um meio de communicação entre o

negociante estrangeiro e os paizes do sertão

;

esta ligação é feita pelo Africano Liberto de Serra

Leda, que já tem um certo grau de civilisa-

ção, conhece o commercio europeu, falia a lín-

gua dos brancos e dos pretos, e está affeito ao

clima. Bastava isto para explicar por que tão

grande numero de habitantes de Serra Leôa

são negociantes; mas além d'isto a maior parte

das tribus tem inquestionável gosto e talento

para o commercio, tanto de transporte, como
de compra e venda. Os mercados diários são

sempre cheios de mulheres, e pelas ruas de

Freetown andam sempre mercadores ambu-
lantes desde o rapaz ou rapariga, que outra

parte do dia está a estudar o alphabeto, até

ao homem de cabellos brancos já muito velho

e fraco para outro trabalho. Indo ás aldeias en-

controes frequentes vezes dúzias de mulheres,

que com seus filhos seguros ás costas, trazem

cestos com gengibre, massarocas de milho,

inhames, etc., e tudo isto ellas vão a Freetown

trocar por dinheiro. Freetown mesmo está cheia

de lojas em todas as ruas, travessas e becos,

e em toda a parte se vé comprar ou vender;

mas nos domingos todas as lojas e barracas

se fecham, e os activos commerciantes moá-

tram-se chrislãos que guardam o dia do Se-

nhor.

Ainda que em Serra Leda não abundam os

mercadores de grosso trato, acham-se comtudo
vendedores de carne e padeiros, alfaiates e

sapateiros, tanoeiros e carpinteiros de navios,

ferreiros e ourives, pedreiros e carpinteiros.

De marinheiros e pescadores não ha falta

em Serra Leôa. Os melhores marinheiros são

os Kromens, os Bazas, e os Bagas, e estes úl-

timos são bons mergulhadores: esão de muita

utilidade não só nos navios mercantes, mas
também nos navios de guerra. A occnpação

dos pescadores é muito lucrativa, pois que ha

muito peixe por toda a costa, c a gente ordi-

nária é de que mais se sustenta. Crê-se que
sc vendem annualmentc cm Serra Leôa uns

poucos de milhares de libras esterlinas, só

de peixe. O rio está muitas vezes coberto de

canôas, aqui e além, podendo-se contar trinta

e até cincoenta; e os barcos de pesca maio-

res que vão a uma certa distancia no mar,

vêem-se ás vezes voltar juntos aos quinze e

aos vinte.

Como a cultura da terra em muitos paizes

de Africa é trabalho de mulheres e de escra-

vos, também em Serra Leôa é considerado

baixo; e o mancebo nascido em Serra Leôa,

que aprendeu a ler e a escrever, geralmente

considera abaixo de si empregar-se na agri-

cultura. É uma das rasões por que a agricul-

tura não tem feito mais progressos; mas ou-

tra, que parece ser a mais forte, é que a fór-

ma montanhosa, e o terreno pedregoso da pe-

nínsula, deixa pouco espaço próprio para agri-

cultura, e por isso a natureza parece dar a

preferencia ao commercio. Não obstante isto

a terra é cultivada em bastante extensão, e

estes são os principaes objectos que se culti-

vam
; para o consumo domestico cultivam-se

varias espécies de vegetaes, que servem para

coser, e milho que se prepara para comer,

antes de maduro, cosendo-o ou assando-o.

Searas de arroz poucas se vêem em Serra

Leôa; o povo recebe o arroz e milhinho dos

seus visinhos Cherbros, Timnes e Mandingas.

Os principaes artigos de comida são duas plan-

tas tu berosas, o inhame e a mandioca, que

são para os naturaes o que o pão e as bata-

tas sáo para nós. O inhame é superior á man-

dioca, em gosto, facilidade de digestão, e nu-

trição. É uma raiz de um a dois pés de com-

primento e da grossura do braço ou da perna

de um homem. Cosido é como batata doce,

e uma só raiz basta muitas vezes para satis-

fazer uma família inteira. A raiz da mandio-

ca é mais comprida que o inhame; mas muito

menos grossa, como o pulso de um homem. Dá

alimento aogadovaecum, ás ovelhas, ás cabras

e á gente. Se se prepara para gente, ou se

assa com pclle, ou então se pella e cosinha co-

mo batatas; ou também crua se pella, e se

rala, e se faz em grossas bolas brancas, a que

chamam fufu, que depois se cosem e comem
com molho, azeite de palma, ou peixe. Para

exportação cultivam a pimenta de Cayena, o

gengibre, o arrow-root: e actualmente se co-

meça a cultivar o algodão, que é planta indí-

gena. É pena que não cuidem mais do café,

pois que os cafeeiros podem dar-se nos mon-

tes, e até em roda das fazendas. O arrow-root

é uma planta tuberosa, que lerá um pé de

comprimento, e da grossura do dedo pollegar

de um homem ou do pulso de uma creança.

A farinha branca de arrow-root, que na Eu-

ropa estimámos tanto para alimento de doeo-

<
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tes e de creanças, obtem-íe pizando a raiz

pequena em um gral, e depois se deita em
um panno branco que se pendura sobre um
vaso, e se lhe lança agua fria, até que tenha

levado toda a farinha, ficando no panno,

como residuo, as fibras duras. Esta lavagem

repete-se duas vezes, escorre-se a agua, e o

deposito que fica, similhante a pós degomma,
secca-se em pedaços. Logo que tem seccado

está prompto; e não só parece neve caída

de fresco, mas também quebra como a neve,

signa I certo de que não é adulterada.

Ainda que estas obras de industria no ne-

gro naturalmente indolente, e o rápido pro-

gresso do seu estado exterior no negro origi-

nalmente abatido e selvagem, não possam dei-

xar de ser consideradas como resultado da

instracçio ehristã, e agradáveis mostras de

progresso da civilisação ehristi, mais clara-

mente reconheceremos os effeitos do ebristia-

nismo, se mais directamente considerarmos a

Colónia debaixo do ponto de vista religioso

ou christão.

Serra Leôa é um dos mais notáveis exem-
plos do successo dos trabalhos dos missioná-

rios modernos. £ verdade que se mandaram
missionários a Africa Occidental quasi logo

no principio d'este século; mas só de 1816
para 1820 é que clles começaram a ter Serra

Leoa como principal campo dos seus traba-

lhos; e então, quão grandes e quasi invencí-

veis não eram os obstáculos que se lhe apre-

sentavam ! Qoantos missionários não ceifou o

Anjo da morte, logo quasi á sua chegada a

Serra Leôa! Quão tão inúteis não deviam pa-

recer ao Missionário que ia vivendo, todos os

esforços para vencer a verdadeira confusão de

Babel, de tantas linguas que o rodeavam, sem

ter á sua disposição meios de que se ajudasse,

'e isto em um clima tão abrazado, e onde se

perdem tanto as forças! Quão longo, por ou-

tro lado, se devia representar ojneio de dar

a primeira instrucção ao liberto inglez, a fim

de lhe poder dar a instrucção religiosa na sua

própria língua ! Mas, isto não obstante, quão

visiveis não são boje os effeitos do Christia-

nismo; quão completos não são os fructos da

missão! Serra Leôa pôde já considerar-se no

todo como paiz ebristão, a Igreja estabelecida,

e o Christianismo como plantado ali ;
pois que

conforme o recenseamento official, não menos

de dois terços da população professam a reli-

gião Christã. O Christianismo tem de tal sorte

crescido no paiz, e de tal sorte tem tomado

os corações d'aquella gente, que se hoje to-

dos os missionários europeus de lá sahissem,

e se retirasse todo o auxilio externo, ainda

que a religião havia de receber um abalo, que

nos certamente quizeramos evitar, todavia cila

não havia de perder-se, antes havia de res-

taurar-se, viver, crescer, florescer, lançar no-

vas raízes, e mais fructos. Estamos convenci-
dos d'isto, não sómente pela invencível ener-
gia que caracterisa o Christianismo, pela pre-

sença do espirito de Deus, que é força, luz,

e vida, e pela promessa de Christo que a sua
Igreja ha de durar, e que as portas do inferno

não hão de prevalecer contra ella ; mas igual-

mente pelas provas visiveis que já temos. Ha
actualmente cm Serra Leôa communidades
christãs, independentes, sem auxilio nem soc-

corro de Europeus, que se conservam, esco-

lhem os seus ministros, e com seu governo
ecclesiastico, e não só não diminuem, mas in-

cessantemente augmentam o numero dos seus
membros. Ora, se o seu Christianismo altera-

do com enormes imperfeições tem ainda bas-
tante força para se conservar, quanto mais
não devemos nós esperar o mesmo de uma re-

ligião mais pura e mais bíblica, propagada
por constantes missionários Europeus, e pelos

agentes do paiz sob a sua direcção.

Como o Christianismo é destinado a ser a
religião da humanidade, devemos confiar que
clle seja seguido, ou antes que elle ennobre-
ça e santifique as nacionalidades e as parti-

cularidades psychologicas das differentes famí-
lias da raça humana, de modo que assuma
em Africa um certo exterior modificado do que
elle tem na Europa, e apresente na índia um
aspecto difierente do que deve ter na China.
Podemos agora prever as particulares feições

que caracterisa rão o christianismo quando es-

tiver estabelecido em toda a raça negra. Os
pretos distinguem-se mais pela força do que
pela profundidade do sentimento. Por isso

elles facilmente manifestam por signaes ex-

ternos o que interiormente os agita ; e são su-

jeitos a violentas explosões de sentimento.

Quando se sentem criminosos, podereis ou-
vi-los aceusar-se amargamente, e dizer em
voz alta: Deus se compadeça de mim peccador;

e quando se alegram pela confiança do per-

dão de seus peccados, e que Deus os terá na
sua graça, ve-los-heis com demonstrações de
alegria exclamando em alta voz : Alleluia, Glo-
ria a Deus nas alturas. Consequentemente se

os Africanos, na extensão de raça, chegam a

converter-se, elles hão de, provavelmente, pra-

ticar mais a religião e respeita-la mais nas
suas relações politicas e sociaes, do que acon-

tece na Europa. O Christianismo é religião de
amor. S. João, diz: Nisto se manifestou o

amor de Deus para comnosco, que Deus enviou

a seu Filho unigénito ao mundo, para que por
elle vivamos; e logo depois : Amados, se Deus
assim nos amou, também uns aos outros nos

detemos amar. A disposição natural do? pre-
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tos é benévola, terna e afleiçoada. Ora, as-

sim como o caracter ardente de S. Paulo, ain-

da depois da sua conversão, era differente do

naturalmente brando e amoroso de S. João,

assim similhantemente a futura Igreja de

Africa se ha de distinguir da nossa Igreja

Europea mais Pauliniana, apresentando um
aspecto mais parecido com o de S.João, uma
similhança mais viva com o discípulo a quem

Jesus amou. Por isto quando a Africa estiver

convertida, se dirá novamente como do prin-

cipio da Igreja: Vide como estes Christâos se

amam uns aos outros.

Quanto ás pessoas individualmente, o Evan-

gelho produz nellas em Serra Leóa os mesmos

effeitos que em todas as outras partes. Desco-

bre a profunda corrupção do coração; mostra-

nos criminosos aos olhos de Deus ; e aponta

-

nos ao sangue de Christo, como a fonte para

lavar o peccado e a corrupção; e a sua morte

como a expiação das nossas culpas; e gra-

dualmente leva o homem que tem fé, ora

caindo, ora levantando-sc, a conformar-se

com Christo. Permitta-se-nos citar um exem-

plo para mostrar que o espirito de Christo os

purifica do mesmo modo que a nós. Uma vez,

conversando com um estudante do Estabele-

cimento de Bahia de Fura, sobre objectos re-

ligiosos, disse-me elle, que n'uma das noites

antecedentes tinha-se deitado na cama sem

fazer as suas devoções, mas não podia des-

cansar; e sentiu-se tão inconiroodado que já

depois da meia noite levantou-se e foi procu-

rar socego na oração e na communicação com
Deus. Mas é no leito da morte que mais bri-

lham a sua fé e a sua esperança, ao ponto

de chegarem a alegra r-sc no prospecto da sua

dissolução, no triumpho de morte, e desejo de

« se ausentar do corpo e estar com Christo.

»

É fora de duvida que o que dá alegria na

hora da morte, o que dá esperança de iromor-

talidade, quando este mundo desapparece de

nós, devo ser uma realidade, deve ser a fé

de que Christo é principio e fim.

E esta fé que os nossos Missionários procu-

ram plantar e cultivar entre os pobres negros.

Yejãmos quacs são os meios que regularmente

se empregam para este fim, limitando-nos aos

actos da Sociedade das Missões Anglicanas.

O Missionário Europeu trabalha principal-

mente com a palavra e doutrina. Faz dois ser-

viços completos todos os domingos, e um nas

quintas feiras, além das mais funeções reli-

giosas; e, se a saúde lhe permitte, preside á

escola do domingo, e superintende a escola

diária. Nos seus sermões é tão simples quanto

pôde ser; e não obstante só é bem entendido

por uma parte do seu auditório. Por isso re-

corre a outros meios para se tornar ainda mais I crenças d.™ mesma* seitas.

intelligivel. Quasi todos os dias ha uma lição

de Biblia em que o auditório não é tão varia-

do como no templo ; mas são ensinados de cada

vez aquelles que estão em quasi iguaes cir-

cumstancias para aprenderem, e assim o Mis-

sionário pôde melhor accommodar-se á intel-

ligencia dos ouvintes. Ha uma classe para os

commungantes; outra para <os candidatos á ceia

do Senhor; outra para os que se preparam para

o Baptismo; outra para osnaturaes da Colónia

que aspiram a- commungantes, 1 e outra para

os peccadores-publicos arrependidos. Estas li-

ções são dadas pelâ manhã cedo antes da gente

ir para o seu trabalho, ou á noite depois de

voltarem d'elle: regularmente começam por

um cântico e uma oração, depois do que se

lé uma porção da Escriptura, que é explicada

com a maior simplicidade. Ordinariamente isto

é feito em fórma de catechese ; não somente se

fazem perguntas ás diversas pessoas presentes,

mas cada uma pôde fazer as perguntas ou

propor as questões que lhe parece; e este

plano se tem achado ser mais proveitoso para

dar instrucção, do que os sermões com solem-

nidade. Até onde a força e o tempo lh'o per-

mittem, o Missionário também vae levar a ver-

dade áquellcs que nem na aula nem na igreja

0 ouvem, visitando os polires pagãos e maho-

metanos em suas próprias casas. N'este traba-

lho, bem como nas classes de Biblia, elle é

coadjuvado pelos commungantes mais adian-

tados, pelos mestres das escolas, e pelos cale-

chistas. Os pastores nativos que se tem orde-

nado, e que cada vez mais vão substituindo

os Missionários Europeus, procuram continuar

esta obra pelo mesmo systcraa que seguiam

os seus predecessores.

Outro meio importante para infundir o es-

pirito christão e para civilisar a Colónia, está

nas escolas de semana, e do domingo. Nas'

nossas escolas diárias da semana não recebem

a instrucção menos de 3:000 creanças de am-

bos os sexos; c não fazem menos progressos

do que fazem as creanças na Inglaterra em si-

1 milhantes escolas. Junto a cada igreja ha uma

escola de domingo, onde achareis juntos ho-

mens e mulheres encanecidos, mancebos e

creanças de um e outro sexo, todos reunidos

a aprenderem o alphabeto, ou a soletrarem, ou

a lerem a palavra de vida em que aprendem

igualmente os meninos, seus paes e seus avós.

Além d'estas escolas geraes, ha três esta-

belecimentos para uma educação mais elevada,

a saber: o estabelecimento da educação femi-

1 Temos usado da palavra commungantet, por ser «

que noa pareceu maia própria para significar aqutU*

clasae de pessoas que nas seitas protestantes, em ra»°

da sua intelligent-ia e conhecimento», silo julgados apt»*

de serem ndmittidbs ao Sacramento da Ceia seçundo (
(O Trai.)
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nina ; a escola gramtuatical ; e o estabeleci-

mento da Bahia de Fura. Os mestre» das es-

colas e os catecbistas havia muito que esta-

vam acima do geral da população pela sua

mais aperfeiçoada educação, ese tinham mos-

trado mais ou menos capazes dc animarem os

outros; mas havia uma grande falta de mes-

tras devidamente habilitadas, e em geral o sexo

feminino apparecia tão inférior em educa-

ção, que os mancebos bem educados não po-

diam acbar esposas que lhes conviessem. Este

foi o motivo de se formar o Estabelecimento

de educação feminina. Sob a hábil superin-

tendência de uma senhora Europea tem pros-

perado tanto, que conta em poucos annos mais

de vinte pupillas. A escola grammalical foi

estabelecida alguns annos antes, o já tem mais

de oitenta alumnos que aprendem os ramos su-

periores do ensino nas escolas do sexo mascu-
lino, como é a aríthmetica, e álgebra, geo-

metria, a historia, a geographia, o latim, o

grego, etc. Esta escola é destinada para os

olhos das pessoas mais ricas, que podem pa-

gar mais do que se pede nas escolas das al-

deias, e está aberta para todas as famílias em
taes circumstancias. O estabelecimento da Ba-

hia de Fura é mais limitado no seu objecto.

Aqui, aquelles mancebos que se julgam aptos

pela sua piedade e intelligencia, são educados

para o Hm dc serem catechrslas e ministros

em Serra Leda, ou para serem mandados na

qualidade de Missionários aos seus irmãos do

interior. A educação aqui é geral, roas mais

particularmente theologica; o estudo da Bí-

blia é reputado o de maior importância. En-
sinam-se as línguas latina, grega, hebraica e

árabe. Actualmente não passam de vinte os

estudantes n'este estabelecimento, ainda que

pôde admittir muitos mais; e pôde esperar-se

que talvez veuha a ser a universidade de toda

a Costa da Africa Occidental.

O qae fica dito pôde bastar para nos con-

vencer que se tem feito em Serra Leôa uma
grande obra : que Deus tem acceitado e aben-

çoado os trabalhos da Sociedade das Missões

Anglicanas, e mais sociedades do mesmo gé-

nero; que se aproxima o tempo em que Serra

Leôa pode passar de uma missão para uma
Igreja estabelecida: e que a arvore do Evan-

gelho tem lançado tão profunda raiz que pôde

já ser deixada á sua própria vitalidade, e

força inherente, e que ba de crescer, dar flores

e produzir fructos nesta região chamitica.

Lancemos agora a vista sobre Serra Leôa,

coDsiderando-a como chegada áquelle tão de-

sejado estado de toda a missão abençoada,

quando o missionário e o evangelisador regu-

larmente passam a ser pastores e mestres es-

tabelecidos

1. Ha hoje eiu Serra Leôa pertencentes á

Sociedade das Missões Anglicanas sessenta

catecbistas e mestres de escola nativos, mui-
tos dos quaes, por um longo tempo de ser-

viço, téem dado provas de zélo, devoção, e

aptidão para a obra de que estão encarrega-

dos. Algumas das congregações das aldeias

tem estado por annos a cargo de catechislas

nativos, e não só tem conservado, mas tem
mesmo augmentado o numero dos seus mem-
bros. Muitos visitadores, cujo officio é correr

as casas e levar-lhes mais perfeitamente a pa-
lavra pregada, tem sido instrumentos aben-
çoados para a conversão de grosseiros idola-

tras. O Estabelecimento [da Bahia de Fura é
destinado, com a benção de Deus, para dar
candidatos para ministros ainda com mais per-
feita educação do que se requer na Colónia : e
dentro de seus muros tem residido annos um
bispo, que os ordena para aquelle santo mi-
nistério; e os seus benévolos e judiciosos con-
selhos são perfeitamente apropriados para que
sigam o caminho direito, e igualmente para
os auxiliar no cumprimento dos seus deveres.

Portanto, não ha falta de agentes nativos para
continuarem a obra com efficacia.

2. A Sociedade das Missões Anglicanas tem
começado a introduzir em Serra Leda o sys-

tema dos recursos próprios, e está dirigindo
os Christãos do paiz em via de sustentarem os
seus pastores e mestres indígenas, e de con-
tribuírem para a erecção de novas igrejas e
reparação das antigas.

3. Os convertidos ao Christianismo téem já
systematicamente estabelecido meios de soccor-

rêr os doentes e necessitados. Retiro-me ao que
elles chamam «Companhias Christãs.» Como o
principio de associação tem muita força nos
negros, elles logo nos princípios estabeleceram

muitas sociedades de soccorro mutuo; mas co-

mo isto foi feito em tempo em que. a maior
parte d'ellcs eram pagãos, os estatutos resen-

tiam-se dc paganismo, e eram causa de im-
moralidades. Entretanto os enérgicos esforços

dos missionários para remediarem este mal
tem sido tão afortunados, que em logar d'a-

qucllas antigas companhias ha actualmente

em cada congregação uma companhia unica-

mente christã, com regulamentos christãos, e

onde unicamente se admittem membros da
Igreja; de sorte que não vão já ligados o crente

e o pagão.

i. A nova Igreja de Serra Leôa possue um
bem—- e oxalá que nunca se veja privada d'elle

—que é muito acertado, fazendo-sed'elle bom
uso, para se conservar o caracter de pureza
comparativa: é a pratica de disciplina eccle-

siastica. Os membros que caem em peccados

públicos são excluídos das prerogativas dos
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membros da Igreja, exceptuando unicamente

a assistência á pregação publica da palavra

de Deus : e esta pratica tem sido um sal sau-

dável, e um grande bem para esta nova Igreja.

5. Os christãos de Serra Leóa não se es-

quecendo, «da rocha de que foram tirados, ou

do barro de que foram formados» têem ha muito

tempo manifestado um vivo desejo de mandar
o Evangelho aos seus co-naturaes que vivem

em trevas fora da Colónia. Não só contribuem

regularmente para o fundo geral da Sociedade

das Missões ; mas acham-se também entre el-

les desejosos de se oferecerem no altar de amor.

Já tem sido enviado um bom numero de mis-

sionários nativos ao paiz de Aku, onde estão

sendo instrumentos abençoados da conversão

de muitos dos naturaes: outros ha que pro-

curam segui-los.

Certamente ao ponderar isto tudo, podemos

exclamar: «Que obras tem feito o Senhor!»

cachámos grande motivo para «louvar a Deus,

e encher-nos de confiança.» O Evangelho tem

conseguido uma grande victoria cm Serra Leôa.

Já ali triumpha, como ha de vir a triumpharem
todo o mundo. O grande sacrifício de vidas

preciosas, de lagrimas amargas, de tristeza, e

de trabalho, já hoje é correspondido com res-

postas de paz pelo Senhor da seara, por cuja

causa elle foi feito. Podemos cada vez mais

estar certos, que nada que se faz por Christo

é perdido. Nem um púcaro de agua fria, dado

em seu nome, ha de ficar sem recompensa.

Podemos já ter a esperançosa confiança que

Serra Leôa está ganha para a Igreja.

Mas ficaremos agora com os braços cruza-

dos, comprazendo-nos no que se tem feito?

Longe esteja isto do christão, a quem é mandado
trabalhar em quanto é dia, que a noite logo

vem. Devemos tomar estas palavras também

no ponto de vista do Missionário. *Eis que

venho presto, guarda o que tens, para que nin-

guém tome tua corda.* (Apoc. a. 11.) Ora se

alguma cousa se tem feito, quanto nio resla

ainda por fazer! «O campo é o mundo» diz

o nosso Salvador. Por isso

nio pôde a Igreja

Sem que ao mundo todo alegre

Do Evangelho a vos i

O que tem sido feito em Serra Leóa nio é se-

não o typo e o penhor do que se deve fazer em
todo o mundo, e especialmente n'aquelle vasto

e negro Continente Africano. Tribus de quasi

todas as partes do Continente chamitico, norte

e sul, nascente e poente, e mais remoto inte-

rior, ainda desconhecido, estão representados

em Serra Leda—esta interessante Africa in

nuce. Todos elles são homens da Macedónia,

que nos acenam *que tenhamos e os auxilie-

mos.» Quem é então o benévolo ouvinte que

diz com o Propheta: Eisrme aqui, a mim mt

envia? (Is. 6. 8.) Que cousa pôde haver me-

lhor, mais nobre, mais digna de todos os nos-

sos esforços, de toda a nossa vida, do que

trabalhar no bem de espíritos immortaes, e

promptificar-nos para a obra de estender o

reino de Deus? Nenhuma obra pôde ser mais

do agrado de Deus do que a Missão. Por isso,

bemdito aquelle que toma parte n'ella, e as-

sim se faz cooperador da obra de Deus. Isto,

como tudo quanto é de Deus, ha de realisar-

se: a semana de trabalho ha de terminarem

um dia do Senhor sem fim ; e então os que

trabalhavam com Deus hão de também entrar

com elle no seu descanso.
1

S. W. Koelle.

* O» voto* que fat o Missionário Anglicano pelo* pro-

gresso* do Chriitianiimo em geral, ma* que elle sen du-

vida entende das communhSe* protestantes, faiemos nó»

pela extensão da HeliçiRo Catholim Apostólica Romana

(O Rei.)
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mm DO GONSELHO ULTRAMARINO,

PAUTE XÀO OFFICIAL.

ttinUA DO ALGODÃO SOS ESTADOS UNIDOS.

Se consultarmos as estatísticas dos Esta-

dos Unidos Picaremos maravilhados da rapidez

com que a cultura do algodão tem crescido

neste paiz, c da enorme riqueza, cada vez

maior, que este producto rende annualmente.

Em 1790 a exportação d'este género era

avaliada em 12:285 piastras. Em 1851 a mes-

ma verba já chegava a 112.500:000 piastras;

e depois ainda tem crescido.

Dislinguem-sc vários períodos na historia

financeira d'este producto: o primeiro dura

de 1785 a 1805 (nove milhões e meio); o se-

gando comprehende os vinte e cinco annos

seguintes, e começando em 15 milhões, acaba

em 30 no anno de 1830 ; o seguinte princi-

pia com 65 milhões e chega a 71 em 1850;
finalmente o período actual começando por

112.500:000 piastras em 1851, tem crescido

depois gradualmente, e chegaria em 187» a

ama quantia impossível de prever, se os Es-

tados Unidos continuassem a ser os únicos

productores, por assim dizer, deste género,

que é uma das mais importantes matérias pri-

mas de todas as industrias. Nada prova tão cla-

ramente como aquelles algarismos o progresso

desta cultura nos Estados Unidos; nada prova

com tanta certeza o rápido desenvolvimento

que ella pode ter era outros paizes.

É considerável o numero das variedades

cultivadas nos Estados Unidos; e todos os dias

o cataloço cresce como algumas espécies, já

de grande valor r já insignificantes. O anno
de 1853 viu apparecer o algodão doirado.

Diz-sc ser de grande producção, c parece já

tomar logar entre os melhores de fio curto.

No mesmo anno appareceu lambem cm Texas

um algodão natural do Novo México, onde os

Índios Pinos mais propriamente o apanham
do que o cultivam.

Nos Estados Unidos dividem o algodão em
duas* grandes cathegorias: l.\ o de semente

verde adherente á fibra, e que se dá nas

terras do interior: é conhecido pelo nome Ce

WS. »0 C. DLT. — PARTE SÍO OFP. — I.

Upland Shortstaple ou bowed Geórgia cotton,

algodão de fio curto, que forma mais de 90

centésimos da producção americana; 2.", o do

semente preta solta, qjie gosta dos terrenos

mais visinhos do mar. É o sea island ou long

staple cotton, algodão de fio comprido. Este al-

godão foi experimentado em 1785 na Costa da

Geórgia. Desde então, á excepção de alguns

pontos da Florida e de Carolina do Sul, era

exclusivo da Geórgia ; mas a Luiziana parece

também querer entrar cm concorrência, e en-

tre os primeiros algodões de fio comprido, que

tem produzido, alguns ha que parecem supe-

riores aos que se negoceiam em Savannab. É

aqui logar para fazer uma observação impor-

tante sobre esta cultura; e é, que em quanto

na Geórgia nunca se tinha cultivado o algo-

dão senão cm ilhas* ou terrenos á borda de

agua, onde ha areia misturada com detritos

de plantas, ou fragmentos de conchas, mas

onde o chão está elevado acima do nivel da

agua, na Luiziana conseguiram cultiva-lo

n'aquelles immensos pântanos, muitas vezes

cobertos de agua do mar, que quasi inteira-

mente os rodeia, desde o rio das Pérolas at.^

á Sabina. Esta observação pode ter util appli-

cação em outros paizes.

É admittido nos Estados Unidos que ha dez

espécies de algodão conhecidas: primeira-

mente as cinco classificadas por Linncu: Gos-

sipiim herbacemn—arboreum— hirsutum— re-

ligiosum— cbarbadense; c depois outras cinco,

indieitm— micranthum— vittfolium— latifo-

Hum— e perutianum, que todas reduzem a tres

classes os homens práticos: algodão herbáceo;

algodão arbustivo; algodão arbóreo.

Era necessário mencionar estas divisões,

porque a opinião aqui parece admiltir que as

espécies herbáceas que hoje se cultivam, vieram

a ser laes por degeneração da espécie arbus-

tiva ou daarbore?. Esta observação não deixa

de indicar, que seria util tentar novos ensaios

n*este sentido na Argélia, com as sementes dás

diversas espécies, que plantadas na parte me-

1 T.il»ei f.i»ie melbur diaer Uiiriat.
(O Red )

S
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ridiona! das possessões francezas de Africa,

ahi talvez se dessem exiellentemcntc, ou per-

niittiriam melhorar por cruzamento as espé-

cies ja existentes. Estes ensaios deixam entre-

ver a esperança de obter um algodão arge-

lino, como acontece com o algodão de Lui-

ziana, cuja superioridade incontestável seattri-

huc a cruzamento de um algodão de Siam ede
S. Domingos, importado pelos Francezes cm
1786 e 179o, com a espécie de lio comprido,

que foi introduzida em grande quantidade lo-

go depois da cessão d este paiz aos Estados

Unidos, e lambem com as espécies trazidas do

Novo México em diversas epochas.

O algodão de fio comprido é, segundo a

opinião aqui geralmente admittida, conside-

rado como uma degeneração do algodão ar-

boreum, trazido da Pérsia ás Antilhas, e in-

troduzido d'abi nas Ilhas de Babama, d'ondo

foi levado para os Estados Unidos. Affirma-se

que se tem visto algodoeiros d'esla espécie vi-

verem na Geórgia quatro e cinco annos, e

crescerem até tomar as dimensões de uma pe-

quena arvore. N'cs(e caso particular os casulos

mais tardios não chegavam a amadurecer. O
Upland cotton é attribuido a uma degeneração

do algodão hirsutum natural de Jamaica. A ex-

periência tem provado aqui que o algodão de fio

curto não teme o rigor dos invernos, com tanto

que este seja compensado com a duração e con-

stância dos verões. O algodoeiro tem florecido

e fructiGcado no Maryland, posto que o thernio-

metro ali desça a zero de Fahrenheit (17-50

centígrados). Quanto ao sea island, na Geór-

gia, onde elle prospera, chega muitas vezes a

haver 5 ou 6 graus centígrados abaixo de zero.

Pode perguntar-se, no ponto de vista dos

interesses da Argélia, por que rasão, ao mes-

mo tempo que a cultura do algodão de íio

curto se tem prodigiosamente estendido no Es-

tados Unjdos, a do algodão de Go comprido se

tem conservado estacionaria. As estatísticas

provam effectivaiucnte, que as quantidades

desta espécie, colhidas na Carolina do Sul e

na Geórgia, e reunidas nos mercados de Chár-

lestown c Savannah, davam, em 1805 c cm
1832, o mesmo numero de saccas.

Ha aqui um facto que pôde ser de uma lição

muito proveitosa para o futuro da França Afri-

cana; c é o que resulta da experiência de ura

paiz onde faltam os braços em proporção da

terra que ha para fecundar, e onde o juro do
capital é elevado : é necessário pois estuda-lo.

O Americano em todos os graus da Socie-

dade, e o agricultor tanto como os outros, é

bom calculista, é um perfeito negociante, que

se importa pouco com a superioridade do gé-

nero, e o que tem antes de tudo em vista é

o maior lucro possível. A experiência lem-lhe

mostrado que o algodão de tio comprido, posto

que pbr arrátel se venda muito mais caro do

que o upland colton, lhe vinha no fim a dar me-

nos lucro. No terreno da America, n'um campo

dc uma dada extensão, o seu rendimento e

muito menor em quantidade: 150 a 300 li-

bras por acre em vez de 1 :000 a 1 :500. A cul-

tura do primeiro pede mais cuidado: mas o

facto mais importante, e que não permittira

nunca que esta producção rivalise com a ou-

tra, em quanto o obstáculo subsistir, é que

até hoje, a separação da semente e do fio

tem de se fazer, por assim dizer, á mão.

Desde o tempo de Elias Whitney, o inven-

tor di machina Americana, cuja acção rápi-

da tem feito possível o augmento prodigioso

da cultura do algodão de fio curto nos Esta-

dos Unidos, muitos melhoramentos parciaes se

teju feito na machina primitiva; mas o fun-

damento tem sido sempre o mesmo, e atégora

téem sido inúteis todos os aperfeiçoamentos re-

lativamente ao algodão long staple.

Aiuda hoje não ha machina que permitta

separar promptamente a semente deste algo-

dão, e na verdade, ao ver tantos esforços inu-

tilmente feitos para conseguir isto, inciina-se

a gente a acreditar, que o cylindro armado de

serras circulares que passam nos interstícios

de uma grade metallica bastantes estreitos para

não deixarem passar a semente, e o ventila-

dor armado de escovas, não poderão nunca,

como até agora não tem podido, serem appli-

caveis ao algodão d'esta natureza. Todas as

machinas, sem excepção, que actualmente se

conhecem, cortam o tio c o embrulham, e por

isso como d'antes acontecia, c ainda hoje in-

dispensável limpar quasi á mão uma colheita

inteira do algodão dc fio comprido.

Mão de obra immensa, lucros diminuídos,

braços tirados á cultura da terra, são circum-

stancias que explicam porque não augmente

nos Estados Unidos o algodão de fio comprido,

e que convinha fazer bem conhecidas. Vimos

figurar na exposição um algodão magnifico

vindo da granja-modelo de Oran. Excitou a

admiração dos Americanos ; mas logo ponde-

ravam os cuidados e o trabalho que custava;

e o impedimento que fazia ao rápido pro-

gresso da industria do algodão no território

argelino. Ignoravam que o peso d 'estas con-

siderações, absoluto nos Estados Unidos, pode

ser compensado na Argélia pelas necessidades

das fabricas francezas.

Esteve no Palacio dc Crystal uma machina

dc descaroçar algodão, devidamente reputada

como o instrumento mais perfeito do seu gé-

nero. E. Carver, o auclor dos aperfeiçoamen-

tos conseguidos, tem consagrado a sua vida

a esta especialidade; e tem-se empregado uni-
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camente na solução de um problema, cujos ele-

mentos constam de uma infinita variedade de

pequenas difficuldadcs cm miudezas, que não é

possível enumerar, e que variam para cada qua-
lidade dealgodão. Foram necessários oito annos
de observações assíduas e de experiências con-

tinuadas, para conseguir conhccc-las e classi-

fica-las. Este engenho é perfeito para os algo-

dões de fio curto, ainda os mais delicados. Car-
ver ainda não pôde conseguir fazer um engenho
conveniente para o algodão de fio comprido.

Uma machina de Carver com sessenta serras,

podendo apromptar por dia 1 :500 a 2:000 libras

dealgodão descaroçado, segundo asqualidades,

e exigindo, na rasão de 250 revoluções por mi-

nuto, o trabalho de três machos e dois homens,
cústa aqui 240 piastras. Podem-se ter de maior

dimensão ; mas as que só (cem dez ou vinte ser-

ras saem proporcionalmente pòí maior preço.

Entre os objectos reunidos no Palacio*de

Crystal havia um, que tem intima ligação cora

o que estamos tratando; é a semente do algo-

dão, c o oleo que d'ella se pôde tirar: esta-

vam duas garrafas d 'este oleo vindas da Nova
Orleans, onde um individuo, único em toda

a União, o fabrica. Uma continha o oleo como
comestível, e a outra o destinado a luzes, pró-

prio também para as machinas, e para sabão.

Em ambas o oleo era extrabido da semente do
algodão descascada, variando unicamente no
maior cuidado na fabricação. Quanto ao pri-

meiro e duvidoso que possa nunca servir para a

comida; porque além da sua qualidade leve-

mente purgante, tem um gosto acre, e acha-se

grosso na bôca, como as gorduras animaes. Mas
posta de parte esta applicação, ainda restam os

outros usos: parece ser bom azeite para luzes, e

de fácil saponisação. Os raachinistas que o téem

experimentado, preferem-no, segundo se diz,

ao oleo de espermacete que de ordinário usam,

e o Instituto Americano deu ao inventor uma
medalha de prata. Diz-se geralmente que este

oleo se não fazgraxo, nem enceba as machinas.

Apesar destas recommendaçôes, convém
ainda suspender o juizo, attendendo á facili-

dade' com que laes testemunhos se obtém nos

Estados Unidos: convém por isso esperar al-

gum tempo de experiência para ajuizar da im-

portância desta applicação especial.

Mostremos a importância d este produclo,

boje deitado ao vento, procurando mostrar

que sobre uma extensão de terra capaz de

produzir aqui um fardo de algodão de 400 li-

bras, com o valor médio dc Í0 piastras, fica

na semente um valor aproximadamente de 66

piastras, que se nào aproveita.

A experiência tem provado nos Estados Uni-

dos, que se deve contar com tres libras dc se-

mente por libra dc algodão limpo (o rendimento

dc algodão descaroçado varia de2B0 a 350 libras

por cada 1:200 libras dealgodão com caroço);

Que um bushel de semente pesa pouco mais

ou menos 25 libras, e que 1^» bushel de se-

mente, que vem a pesar 26 libras e um sexto,

dá ura gallão de oleo;

Que este oleo não vale menos de uma pias-

tra por gallão.

Vamos agora sobre estes dados:

Um fardo dc algodão de 400 libras corres-

ponde a um rendimento de 1:200 libras de se-

mente, isto é, com pouca differença, quarenta

e seis vezes as 26 libras e ura sexto, que dão

um gallão de oleo? temos pois 46 gallões de

oleo nas 1:200 libras de semente, ou um va-

lor de 46 piastras

mais o valor do resíduo que se pode,

feitos os descontos conveuientes,

avaliar cm 20 ,

Somma. . . 66 »

Vamos ainda insistir neste objecto, calcu-

lando as sommas fabulosas que annualmente

se perdem nos Estados Unidos, abandonando

esta semente á fermentação pútrida.

Tomemos para exemplo a ultima colheita

que chegou a 3.00 :000 sacas de 400 libras,

ou 1.200:000:000 libras.

\ semente correspondente ha de ler si-

do 3.600:000:000 libras, com o volume dc

140.000:000 bushels (a 25 libras o bushel),

equivalente de 50.009:090 hectolitros.

Um hectolitro de semente corresponde a

11:48 litros de oleo. Nos 50.909:090 hecto-

litros de semente havia 6.082:616 hectolitros

de oleo: o hectolitro corresponde a 22 gallões.

A uma piaslra o gallão, um hectolitro (ou

22 gallões) vale 22 piastras, e os 6.082:616

hectolitros representam 133.817:552 piastras

perdidas na ultima colheita, isto é, uma som-

ma superior aos 120.000:000 piastras, valor

aproximado das 3.000:000 sacas de algodão

colhido, avaliadas cm 40 piastras a saca.

Esta quantia, dc cuja exactidão se não po-

derá duvidar, cresce ainda com outra que se

pode calcular aproximadamente (o valor do

bagaço ou resíduo da fabricação).

O gallâo dc azeite de semente de algodão

(na densidade 0,90) pesa, pouco mais ou

menos 4 kil. 088

O bushel pesa 25 libras ou 11 kil. 34.

o bushel e que dão um gallão de

azeite, pesam portanto 11 kil. 870

O bushel e r. sendo equivalente de

0.38048 hect., resta para o peso

correspondente do resíduo (ba-

gaço d esta ultima quantidade de

semente, depois de espremido o

azeite) a dificrenra entre as duas

sommas acima 7 kil. 782
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Isto é, cm 50.900:090 hect. de semente

mais de 1.000:000:000 de kilogrammas de

bagaço próprio para sustento de gado, para

fertilisar as terras, e também bom combus-

tível.

Se este resíduo se avaliar aproximadamente

a 6 piastras ou 30 francos os 100 kilogram-

mas, o seu valor deitará a 60.000:000 piastras

ou 20 piastras por saca

de algodão, que addicio-

nadas a 133.817:552 »

dãoasomma 193.817:552 »

expressão do valor util, mas perdido, do azeite

e bagaço utilisaveis, deixados sem proveito,

que constiluiam a semente correspondente a

3.000:000 de sacas dc algodão colhidas em
o anno de 1852 nos Estados Unidos, no valor

dc 120.000:000 piastras.

Deduzindo 10 por cento, como equivalente

da quantidade que deve ticar em reserva (c

esta quantidade parece excessiva), restam ain-

da 174.435:797 piastras, como expressão do
valor real c positivo que se perdeu nos Esta-

dos Unidos em 1852.

Talvez se creia que esta semente é empre-
gada como estrume; mas em geral não é as-

sim, deixam-na em monte, e abi se perde.

A extracção prévia do azeite em nada di-

minuiria a sua qualidade a este respeito, e

ainda a faria mais fácil de transportar.

Estes algarismos talvez pareçam eloquentes

dc mais; mas, apesar de que trabalhámos para

os diminuir, não sc pode deixar dc reconhe-

cer a sua certeza.

Fica dito acima que o azeite da semente dc
algodão é um producto novo, resuscilado de
1836. Ora, é certo que n'esta epocha sc tinha

formado no Sul uma companhia poderosa. O
logar dos seus principaes estabelecimentos

era em Natchez, onde ainda existem os restos

das suas officinas, que hoje servem de arma-
zéns. Para esta associação de especuladores,

fazer azeite era infelizmente cousa secundaria:

especular sobre uma carta dc banco, segundo
a moda de então, era o principal: e quando
veiu a grande crise de 1837 a 1842, o banco
caiu, o seu activo liquidou-se, os immoveis
venderam-se para um lado, os moveis para
outro. O publico ficou crendo na impossibili-

dade de fabricar com lucro azeite de semente
do algodão, que foi o que a companhia deu
como a principal causa da sua ruína, e por

isso ninguém pensou mais em tal até 1853,
em que tornou a reviver.

E c uma circumstancia digna de notar-se.a

aversão que todos os agricultores da America
pr recém ter á cultura de plantas oleoginosas.

A excepção do oleo de linhaça, e do de rí-

cino, que os fazendeiros do Oeste começam a

fazer para luzes e para consumo domestico,

não ha outro nos Estados Unidos de que se

possa fazer menção.

O agricultor americano só quer o que cresce,

amadurece e produz immedialamente, o que

se dá por si e sem cuidados; por assim dizer,

o que basta semear-se. O que, pelo contra-

rio, exige cuidados constantes, uma appli-

cação scientihca, uma vigilância assídua, não

é para elle. Só se exceptuam d'este regra a

Nova Inglaterra e os Estados do Norte, onde

o homem tem a luctar com um clima rigoroso,

e os togares do Sul onde o negro recebe a

direcção do senhor. Mas na immensa região

agrícola doOccidente, que vae desdeos mon-

tes Allegany até ás Montanhas de rocha, as

culturas são pouco variadas: trigo, milho,

feno, aveia, mais algum cereal, tabaco, ca-

nhamos, e -linhos, algumas plantas para fazer

farinhas, algumas arvores de frucla, alguns

pés de vinha, constituem toda a sua cultora.

Bois, vaccas, carneiros, porcos e aves, que se

engordam ou nos campos sem fim que a mão

dc Deus sustenta, e a do homem não cultiva,

ou nas matas, onde o carvalho de séculos

produz sem cultura o seu rendimento annual,

estes são os productos secundários, que com-

pletam, com os licores espirituosos e os ácidos

que se tiram da fermentação das farinhas e

das féculas, os productos accessorios.

Descendo para o Sul, e chegando aos Es-

tados dc escravatura, onde, á excepção do

tabaco, já cultivado no Norte, se encontram

mais especialmente o algodão, o assucar e

o arroz, que constituem quasi toda a produc-

ção da terra, se vêem cultivados alguns gé-

neros de cultura mais delicada; mas apparecc

logo um facto muito notável. Cada uma d'es-

tas tres producções principaes é acompanhada

de uma substancia accessoria, aproveitável e

mesmo preciosa, mas que deixam perder. Já

vimos o caso que fazem da semente de algo-

dão; deixam da mesma sorte perder a palha

de arroz, que poderia empregar-se lambem

na fabricação do papel. A canna de assucar

dá lambem o alcali»abundante no seu baga.o,

e que se o não quizessera exlrahir, poderiam

restitui-lo á terra d'onde o tiraram, cm logar

dc o perderem, deixando apodrecer á borda

das ribeiras o resíduo que o contém.

Aqui estão pois tres productos, que bastaria

não os perder para obter com pouco custo um
valor, que quasi igualaria o dos géneros que

hoje são os mais principaes. A difficuldade dc

applicar o trabalho dos escravos a cousas di-

versas é a única rasão que parece poder alle-

gar-se para auctorisar um tal desleixo.

Nesta nomenclatura dc producções da terra,

á excepção do linho e do rícino, em pai te
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nenhuma apparecem as sementes oleosas. O
que dissemos a respeito do algodão, prova que
estes objectos são desperdiçados, ainda quando
os ha, e que o seu aproveitamento custaria

muito pouco. Diversos ensaios tentados, por

simples particulares, ou com o concurso do
governo central, para naluralisar plantas deste

género, todos tem sido abandonados. A oli-

veira c um dos exemplos; mas era necessário

esperar: outros exigiam muito cuidado.

A população agrícola dos Estados Unidos é

o exemplar de uma raça de rara actividade

para augmentar o que ella sabe fazer, e de

ama invencível antipathia a adoptar o que
lhe é novo. 1 O americano pede azeite ás ba-

leias que os seus marinheiros vão pescar lon-

ge: e gordura aos porcos, que se engordam
com os fruo tos das suas malas; mas não lhes

quer applicar os cuidados da cultura. E todavia

não será impossível que antes de muito tempo
os predadores de algodão, com os 6.000:000

hectolitros de azeite, que elles podem produzir

c vender por baixo preço, dêem um golpe forte

nos interesses da pesca da baleia, viveiro dos

marinheiros americanos. Para isto bastam

apenas apparelhos simplices, e processos de

fácil execução nas mãos dos cultivadores de

algodão.

O algodão, como a experiência tem pro-

vado, degenera facilmente, quando não ha o

maior cuidado na escolha, na preparação e na

conservação da semente. O bom agricultor

separa, para colher a fremente, os cazulos de

melhor apparencia; escolhe os que a planta

dá a meia ajtura. e rejeita os mais enfesados

das pontas do ramos. A semente escolhida é

conservada á sombra, c abrigada da humi-

dade. Bem preparada a semente pode aturar

dois annos pelo menos, sem diflerença nos

resultados.

Quanto ao terreno próprio para esta cul-

tura, as terras leves, de natureza calcarea,

com uma certa quantidade de húmus, pare-

cera ser as que mais lhe convém. Mas a grande

experiência que se tem feito cm todo o terri-

tório da União, prova que o algodão pôde

dar-se bem em lodosos terrenos, exceptuando

todavia os que se cobrem de agua estagnada,

ou inteiramente cansados.

0 produçto é mais ou menos abundante. A
planta cresce tres ou quatro pés nas terras

iridas da Geórgia, em quanto algumas vezes

chega a doze nos férteis terrenos da Luiziana

e do Mississipi: mas em toda a parte produz

bastante para pagar o trabalho do agricultor.

Agora quanto ás immensas variedades de

algodões que se exportam dos Estados Unidos,

1 Eita ob«erv»çilo mS é «pplicavel á producçfto agri-

talvez se podessem designar as naturezas dos

terrenos mais próprios para cada uma, e dis-

tinguir as que vegetam melhor do que outras

nos terrenos pobres; roais isto deveria ser

objecto de longo exame, mesmo nos logares

da producção, e de observações colhidas, pelo

menos cm vinte centros diferentes.

A boa preparação da terra é de grande im-

portância n'esta cultura. Deve ser bem atte-

nuada com amanhos profundos, para que as

raízes não apodreçam. Tem-se dito ser muito

acertado o metbodo, que consiste em dar uma
lavra antes do inverno, dando um rego pro-

fundo na linha onde ha de depois ficar o al-

godão, enterrando n'este rego os pés da ultima

colheita, e cobrindo-os com a terra dos dois

regos dos lados, vindo a ficar uma inclinação

de cada um dos lados. No fim do inverno re-

pete-se a lavra, e attenua-sea terra com instru-

mentos próprios. Um bom lavrador cuida em
semear cedo; mas a experiência tem mostrado

que é melhor esperar para tempo conveniente,

e não ter muita pressa de semear. A planta

tenra do algodão é muito sensível aos frios,

e uma sementeira repelida nunca é boa.

Quando chega o momento da sementeira,

os bons agricultores dividem a sua gente em
tres esquadras: a primeira, formada dos me-
lhores negros,, abre no cimo das leiras um
pequeno rego, alargando-o de quando em
quando, em distancias iguaes, nos sítios onde
se deve lançar a semente. A segunda esqua-

dra, composta da gente de trabalho roais in-

ferior, deita em cada lo^ar cinco ou seis se-

mentes separadas; e os trabalhadores medianos,

que formam a terceira, vem logo atraz, e co-

brem a semente á enchada.

A distancia em que o algodão deve ser se-

meado varia segundo a qualidade da terra, e

a nalureza da variedade- que se semeia, desde

pé e meio até quatro pés. A experiência c

quem ensina, partindo do principio, que a

planta crescida necessita que o ar circule li-

vremonte em roda.

Logo que a planta deitou as primeiras dua*

folhas, sacha-se á enxada, sem mecher nos pi s

do algodão. Quando tem quatro folhas, esco-

Ihe-se o pé mais vigoroso, e arrancam-se os

outros, chegando a terra ao que lica, e lim-

pando tudo em roda. Quando a planta começa

a alargar-se, dá-se então um amanho maior,

deitando com a charrua a terra para o pé do

algodão, para evitar a secca, que é tão pre-

judicial como a humidade de mais.

As chuvas favoráveis á primeira vegetação

impedem algumas vezes estes trabalhos; a

sécea. pelo contrario, sobrevem quando o al-

godão começa a estar forte. N'estc tempo não

se deve mecher a terra ao pé da planta, mos
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antes chcgar-lhe terra até que tenba chegado
ao seu crescimento.

Á colheita do algodão faz-se á mão, e dura

até vir o frio, á proporção que os cazulos vão

amadurecendo. E é também á mão que o algo-

dão com as suas sementes se tira das capsulas.

Tem havido quem tenha proposto capar

os algodoeiros para fazer qae se não perca a

seiva nos froctos imperfeitos da extremidade

dos ramos. Estes ensaios parece terem dado

bons resultados; mas lambem não parece a

experiência ainda bem decisiva, para que se

deva aconselhar esta pratica. Basta dar no-

ticia d'isto.

Feita a colheita resta prepara-la para ven-

der.

Já falíamos das machinas usadas para se-

parar a semente, e da falta de bons instru-

mentos próprios para o algodão de Ho com-
prido. Deve esperar-se que esta falta tão

sensível será remediada.

O algodão cm rama exporta-se em sacas ou

em fardos. O primeiro modo é reservado para

os algodões de fio comprido. A formação dos

fardos dos algodões de fio curto opera-se por

prensas de parafuso ou de alavanca; as pri-

meiras são as que mais geralmente se usam.

Uma d'estas prensas pode dar até cincoenta

fardos por dia : mas, bem entendido, que fal-

íamos das de maior força, chamadas prenm
de Notcel.

Os fardos pesam regularmente 400 libras

americanas: sabido isto, é fácil determinar,

reconhecidas as dimensões, qual é o máximo

da pressão além da qual não devam passar

para se não alterar o valor do género.

Estes fardos, que se cobrem de um tecido

grosseiro e ralo, são seguros por tres cordas

em distancias iguaes no ponto de compressão

dado; mas estas cordas cedem, e calcula-se

que os fardos augmentam um sexto do sen

volume primitivo. Este facto obriga a ama

segunda pressão no porto do embarque, e torna

necessárias, como consequências dos transpor-

tes, manipulações consideráveis, e o emprego

de intermediários assalariados, lia nos Estados

Unidos quem procure evitar estas despezas,

usando, em logar de cordas, de ferro solda-

do, sobre o fardo: mas este meio também

trazia inconvenientes no commercio para as

amostras, c só poderá bem ter logar, quando

o consumidor esteja em relação immediata

com o productor.

Devemos por ultimo dizer que não ha nos

Estados Unidos obra especial sobre a cultura

do algodão. (Reme Coloniale.)

CULTORA DO CAFÉ E DO ALGODÃO M BRAZIL
1

0 cafeeiro gosta das encostas ou terrenos

altos, e de um clima fresco; sem que todavia

a temperatura desça tanto que haja geadas,

porque este grau de frio destruiria a pro-

ducçâo. É nos distrjetos elevados da provin-

cia do Rio de Janeiro que o cafeeiro se dá

melhor no Brazil. Prefere a todos os terrenos

roteados dc fresco; c produz pouco nas terras

que já deram outras producções.

Não se semeia logo o café nos terrenos des-

tinados para a sua cultura: a sementeira

faz-se em viveiros, onde se abrem regos pouco

1 Depois do interessante artigo nobre a cultura do

algodão, trao»cripto de Recue Coloniale, entendemos

que os leitores doa Annaes lerão lambem com muito

interesse as duas noticiai que cm seguida lhe apresen-

Um os, sobre a cultura do café e a do algodão no Brazil.

Estamos persuadido» que a comparação do que se passa

em dois grandes paizes da America, um onde a cultura

do algodão cresce todos os annux íaitul i que parle fique

estacionaria) e outro onde a roe.«ma cullura succe-sni vã-

mente vai decaindo, explicadas as ranVs como estio

no que se |è era ambos os artijros, ha d<- levar os habitan-

tes das províncias ultramarinas a serias reflexões, e os

deve esclarecer muito sobre o que lhe convém fazer para

que os géneros da sua producçào |H>ssam aíTrontar a coii- 1

eorrenria dos outro» paize», quando um dia lhes lalle
J

e repararão «la Café.

fundos, nos quacs se deitam os grãos de café

em pouca distancia uns dos outros, cobrindo-os

logo com alguma terra. Prefercm-se para estes

viveiros os terrenos planos, ou melhor ainda

os que tèem leve inclinação, porque se evita,

sem trabalho, a estagnação das' aguas, sempre

perniciosa á germinação da semente e ao cres-

cimento das plantas tenrinhas. A estação que*

no Brazil se julga própria para a sementeira do

café é a dos mezes de Agosto, Setembro, c

Outubro. Desde o tempo da sementeira até*

ao da trasplantaçâo tem-sc o cuidado de sa*

a grande protecção que hoje encontram nas Alfande-

gas da metrópole: tanto maia que a vastidão d'aquellai

províncias deixa prever um U-mpo, t*m que, se seus ha-

bitantes quiíerem entrar seriamente nos trabalhos indu<-

triaes, sem os qnaes aqucllas regiões nào podem sair da

niillidnde, em que por Unto tempo estiveram, o mercado

de Portugal será muito pequeno |»r« dar extracção a

todo» os géneros que devem produzir; «• por isso terSo

de entrar era concorrência com Cs outros paizes onde

iguaes géneros se produzem.

As noticia/ sobre a cultura do café e do afeodao do

Brasil Mio tiradas de um artigo sobre a Agricultura di

Bra:i7, e*cri| lopor José de Ribeiro, ex-Ministro do Itraiit

era França, e publicado no numero 16 (dc 20 de Agosto

i

Teste anu», do J-n>rnof f AqrimUure prntijtir.
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cbar frequentes vezes a lerra, e de a afofar

em roda dos cafeeiros: quando estes estão em
estado de se poderem transplantar, prepara-se

o terreno que lhes c destinado, cavando-o e

abriado as covas onde hão de ser plantados.

Todo este amanho se faz á enehada, que se

deve considerar a charrua do Brazil.

Piau ta ai-se ordinariamente os cafeeiros cm
linhas. Antigamente não se punha de distancia

entre pé c pé mais que dois metros e meio;

mas como a experiência mostrou que era me-

lhor dar-lhe mais distancia, os agricultores

actualmente planta m-n'os cora tres pés de dis-

tancia, e mais; de sorte que num quadrado

de Ires metros de lado, ha quatro pés de café,

um em cada canto. Também algumas vezes

plantam ainda em maior distancia, para pô-

rem depois nm pé no meio, vindo assim a fi-

carem plantados em quincunce.

No primeiro anno da plantação, e ás vezes

ainda no segundo, póde-se semear milho, c

legumes nos intervallos dos cafeeiros; mas
logo que começam a dar, o que de ordinário

tem logar no terceiro anno, não se cultiva

no terreno mais nada ; antes é necessário sa-

char a terra muitas vezes, porque qualquer

planta que cresça junto dos cafeeiros, os faz

dar menos consideravelmente.

Os cafeeiros crescem até aos sete annos;

mas logo que tem um metro e 30 ou 40

centésimos começam a poda-los, não só cor-

tando-lhes a parte mais alta, mas tirando-

Ihe os olhos inúteis que a pparecem entre os

ramos pelo tronco acima, fisla operação tem

por fim evitar a grande altura da planta, o

que dificultaria a colheita, e dar mais seiva

aos ramos que dão fructo. Tratando o ar-

busto como deve ser, pôde durar muito, e

dar ainda bastante producção aos trinta an-

nos. É só d 'esta idade por diaute que no

Brazil reputam os cafeeiros velhos.

A apanha do café começa no mez de Abril

;

e como este fructo amadurece com muita des-

igualdade, acontece muitas vezes que em No-

vembro ainda ha cafe para apanhar. Em ge-

ral para fazerem. a colheita põem cestos em
certa distancia uns dos outros, na parle da

plantação onde se faz a colheita, sacodem en-

tão os arbustos, e depois de apanharem o que

caiu cm roda, apauham á mão o que não

caiu, mas parece estar maduro. Quanto se

colheu, depois dos cestos cheios, é levado

ao seccadouro. O uso de outros paizes de po-

rem esteiras ou pannos debaixo dos cafeeiros

antes de os sacudirem, não se pratica no

Brazil.

Ainda não ha muito tempo que no Brazil

se não conhecia senão um modo de seccar o

café, e era pôrem-no ao sol cm eiras, á pro-

porção que o iam colhendo. No lim de vinte

dias bons, o café estava bastante secco para

poder ser levado aos pilões, para lhe tirar to-

das as cascas; limpava-sc depois o grão joeí-

rando-o, e o café estava promplo para se ven-

der. O cuidado único que exige este melhodo

de sécea, é mecher o café muitas vezes, não só

para facilitar a evaporação, mas lambem para

que o café se seque com igualdade. Ha alguns

annos que os lavradores Brazileiros se acha-

ram na necessidade de adoptar um methodo de

sécea, que não eslá muito no seu gosto de

cousas fáceis, mas que faz o género muito

melhor, e lhe dá maior valor. O que os obri-

gou a isto foi o desfavor em que iam caindo

os seus cafés nos mercados da Europa, onde

se vendiam por preços inferiores, porque di-

ziam que tinha um certo gosto acre e desagra-

dável, que o tornava inferior. Pretendia-se

que este gosto provinha de se seccar o café

sobre a lerra com toda a carne do fructo; de

sorte que antes de seccar completamente pas-

sava por uma fermentação, que por força ha-

via de communicar ao grão um certo gráu de

acrimonia. Estas considerações pareceram bem
fundadas: e por isso muitos lavradores tra-

taram de mandar vir as machinas usadas nas

Antilhas para tirar a' polpa do café, e facili-

tar assim a sécea do grão. Foi na Província

do Bio de Janeiro, onde mais se introduziram

estas machinas: entraram a usar d elias, c

convenceram-se, com a experiência, que o

café secco, depois de separado do invólucro

polposo, era muito superior ao outro, e por

irso obtinha preço mais elevado. Desgraçada-

mente esta convicção não tem lido todo o re-

sultado que se devia esperar: o uso das novas

machinas ainda não é geral ; e até tem acon-

tecido que alguns agricultores, que primeiro

as tinham adoptado, depois as deixaram. En-
tenderam que as machinas não faziam bas-

tante trabalho; que o seu serviço pedia muito

tempo aos trabalhadores, e que portanto só

podiam convir a agricultores, que só tivessem

a preparar pequenas quantidades de café.

Quasi pelo mesmo tempo se fez também a

experiência de estufas para seccar o café ; mas,

ou seja que esjas experiências fossem mal di-

rigidas, ou que realmente este meio artificial

não valha o bello sol do paiz, o facto é que
nenhum plantador Brazileiro quir ter estufa,

nem seccar o café senão com o calor do sol.

Nos últimos tempos a cultura do café tem
augmentado de tal forma, que a media das

quantidades exportadas nos últimos tres an-

nos chega a dois milhões de saccas, ou

160.000:000 de kilogrammos. É pouco mais

ou menos o terço da producção total d'este

género no mundo inteiro.
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A extensão que tem tido a cultura do café

do Brazil veiu muito a propósito para com-

pensar a diminuição da do algodão, que não

podendo resistir á concorrência que Ibe fazem

alguns Estados da União Americana, vae sem-

pre diminuindo, em quanto a dos Estados Uni-

dos vae succcssivamenle enchendo todos os

mercados da Europa.

O algodão cultiva-sc em todo o Brazil; mas

é só na parle scptentrional, entre a Bahia e o

Amazonas, que se cultiva para exportação. Nas

províncias de Minas, Goyazes, S. Paulo, Santa

Catbarina, e Rio Grande, o pouco que se co-

lhe é quasi unicamente empregado na fabri-

cação de tecidos muito imperfeitos, fabricados

pelos habitantes para seu uso, cm teares deraâo.

Quanto ao commercio externo, desde que

entrou a tremenda concorrência americana,

a exportação do algodão, como dizíamos, tem

sempre ido diminuindo no Brazil: nem boje

se pôde já calcular em mais de dois terços do

que era ha trinta ou trinta e cinco annos. Lem-
bra-nos ainda o tempo em que a Franca im-

portava uma quantidade muito considerável

de algodão brazileiro, que, em rasâo do seu

tio comprido, os fabricantes de Ruão preferiam'

ao algodão americano; mas estes fabricantes

adaptaram depois os seus engenhos ao algo-

' dão do fio curto, e hoje é quasi só do algodão

americano que estas fabricas se alimentam.

A cultura do algodoeiro não pôde ser mais

fácil : apenas pede metade ou o terço do tra-

balho que exige a do café ou a do milbo. Se-

meia-se o algodão nos mezes de Setembro c

de Outubro, enterrando a semente em distan-

cia de melro c meio a dois metros. Era geral

esta sementeira fez-se no Brazil sem syntetria;

por isso nos campos de algodão não se vêem
aqucllas tileiras regulares que aformoseiam as

plantações de cafeeiros. O algodoeiro começa

a produzir logo no primeiro anno, e basta sa-

char a terra, em que elle está, duas ou Ires ve-

zes no anno. Nos primeiros cinco annos não

lhe fazem poda nenhuma; mas deste tempo

por diante, depois de feita a colheita, cor-

tam-lhc os ramos euma parte do tronco. Este

arbusto ordinariamente dá boa producçào seis

a oito annos, depois d'este tempo é necessário

fazer nova sementeira. Tem ás vezes um ini-

migo terrível, que é uma lagarta, que come
as folhas e estraga uma seara inteira.

A colheita do algodão costuma durar tres

mezes; começando em Maio acaba cm Agosto.

Segundo M. de Saint-ílilaire este é o modo
como esta operação se faz nas províncias cen-

traes do Brazil: «Para fazerem a colheita tlci-

• xam as capsulas abrirem-se e seccarem-se, e

'depois tiram os quatro molhinhos de algodão

«sem arrancar o casulo. Como se passa tempo

«desde que a capsula começa a abrir até ao

«momento de estar bastante aberta para se

«Ibe poder tirar as sementes, o algodão apa-

«nha n'este intervallo pó e orvalho, e muitas

«vezes a parte superior do algodão adquiriu

«uma côr amarcllada. O algodão que cobre a

«terra e se perde é prova da imperfeição d'este

«raelhodo de colheita e da negligencia dos col-

ei tivadores »

Os hábitos do algodoeiro, observados nos

Estados-Unidos da America, tem feito crença

geral, que esla planta para dar productos bons

e abundantes necessitava absolutamente de

viver na proximidade do mar. E com effeito

o algodão que se cria n'este paiz nas costas

das Carolinas e da 'Geórgia, c nas pequenas

ilhas visinhas, é sem duvida alguma um dos

melhores algodões que ha. Tem-se lambem ob-

servado no mesmo paiz, que sempre que se es-

truma o algodoeiro com vasa do mar, ou se

mistura no estrume uma certa quantidade de

sal marinho, a quantidade da producção aug-

menta e a qualidade melhora. Finalmente até

se tem chegado a lixar a distancia do mar
além da qual a cultura do algodão não daria

lucro ao lavrador americano. Estas observa-

ções verdadeiras quanto aos Estados-Unidos e

ás Antilhas 1 não téera applicação ao Brazil,

onde o algodão se dá mal na Costa, e só

prospera nas regiões interiores. Parece que os

districlos marítimos d'esle paiz são ao mesmo
tempo quentes e húmidos de mais para a na-

tureza d 'esta planta, de sorte que não produz

bem senão a grande distancia do mar. O me-
lhor algodão brazileiro que se conhece, é, co-

mo todos confessam, o de Minas Novas, a

mais de 400 kilometros distante do mar. É a

esta anomalia, a esta opposição de circum-

stancias.que os Brazileiros principalmente de-

vem o não poderem sustentar a concorrência

americana
; porque como o algodão não pros-

pera no Brazil senão nos Jogares do interior,

o transporte para os logares do embarque em
um paiz onde ha poucas oti nenhumas estra-

das e sempre difficil, e muito dispendioso,

para que possa ser vendido pelo mesmo preço

do algodão americano. O que ainda augmeola
as desvantagens do algodão brazileiro é que

os lavradores do império não lt
;em todo o cui-

dado que deviam ter na apanha, e na tira-

gem da semente, bem como no ensacar do

algodão, de sorte que este género do Brazil c

sempre mais sujo, e menos bem preparado, do

que o algodão americano, e por isso ha de

por força vender-se por preço menor.

' Pi'l<> q i»' w l«1 no «rti;o da Rttue Colonial* vprio

o» It-iiure* se estai a«»crçd>i tHo dignai de inteiro cre-

dito. (O Rt4.)
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IH-raon»lraçào dM direito» que tem m Coroa de
Portugal »obre na território* xltundow n* < e«U
•eeiaratal ale Africa eatre • *.* grau til nil-
ut*a eol.'4e latitude mrrlaloaal, e par eaa*
x-Kulnte «aa terrltarU* de Molrubo, Cabinda
e Atatorta; aela Tlwondr de ftanlnrrm. l.UbaaMM.
Tal é o titulo de um Tolhelo dc apenas 40

paginas, que ha poucos dias saiu da Imprensa
Nacional, sobre uma das questões mais gra-
ves da Politica Colonial; mas em que nos pa-
rece que o seu illustre auctor foi particular-

mente feliz. Deste folheto pela sua matéria,

c pelo modo como foi tratada, nos julgámos
obrigados a dar suficiente noticia n'estes

Annaes.

Os limites vulgarmente atlribuidos ao que
antigamente se chamava wino, e boje se cha-
ma província de Angola, são o 8.°eol6.° graus
de latitude meridional. Entretanto o Governo
Portuguez nunca admitliu oficialmente que
estes fossem os limites do território nacional
n aquella região, ou por outra fórma que es-

tes fossem os limites do território a que a na-
ção Portugueza Unha direito. Por isso quando
no artigo x do Tratado celebrado coro a Grã
Bretanha em 19 de Fevereiro de 1810 se es-

tipulou a prohibição da continuação do tra-

fleo da escravatura nos territórios que não
pertenciam actualmente aos Domínios de Sua
Alteza Real (o Príncipe Regente de Portugal),

logo se declarou que ficava distinctamente en-
tendido, que as estipulações d aquclle artigo

não seriam consideradas como invalidando ou
aflectando de modo algum os direitos da Co-
roa de Portugal aos territórios de Cabinda e

Molembo, etc, estando Sua Alteza Real (con-

tinua depois o artigo) o Príncipe Regente de
Portugal resolvido a não resignar, nem dei-

xar perder as suas justas e legitimas prclen-
çôes aos mesmos territórios.

Quando posteriormente no Tratado de 22
de Janeiro de 1815 se convencionou a pro-

hibição do trafico em quaesquer logares ao
Norte do Equador, se mencionou no artigo 2.°,

que continuava ;i ser permiltido aos navios

ANN. 90 C. CLT.— PARTE NÃO OFF.— SERIE I.

portuguezes o commercio de Escravos ao Sul

da linha, ou seja nos actuaes domínios da Co-

rda de Portugal, ou nos territórios sobre os

quaes a mesma Coroa reservou o seu direito

no mencionado Tratado (o de 19 de Fevereiro

de 1810).

Em 28 de Julho de 1817 se celebrou a Con-
venção addicional ao Tratado de 22 de Ja-

neiro de 1815. E ahi no n.° 4.° do artigo 1

se declara illicitoo commercio da escravatura

por navios portuguezes que se destinassem

para um porto qualquer fora dos Domínios de

Sua Magestade Fidelíssima. O artigo 2." de-

clara os territórios em que o trafico continua

a ser licito (melbor fôra dizer não prohibido)

aos vassallos de S. M. F., quaes são

1. * Os territórios que a Coròa de Portugal

possue nas Costas de Africa ao Sul do Equa-
dor, a saber: na Costa Oriental da Africa, o

território comprehendido entre o Cabo Del-

gado o, a Bahia de Lourenço Marques; e na

Costa Occidental, todo o território comprehen-

dido entre o 8.° e 18.° grau de latitude me-
ridional.

2. ° Os territórios da Costa de Africa ao Sul \

do Equador, sobFe os quaes Sua Magestade Fi-

delíssima Declarou reservar seus direitos, *
saber

;

Os territórios de Molembo c dc Cabinda na

Costa Occidental 1 da Africa, desde o B.° grau

e 12 minutos até o 8.' de latitude meridional.

É pois exactamente sobre estes territórios

que o Ex."° Visconde de Santarém procurou

mostrar, que a reserva de diroitos não fora

1 No texto portuguci do Tratado lè-sc oriental, e

nSo parece erro de impreulo, pois que no texto inglês

impresso ao lado ge lê the terriloricn of Molembo and
Cabinda vpon the Eatlern Ceast of África. Comtudo
è* erro lào grosseiro collocar Molrmlio e Cabinda aa Cotta

Oriental dc Africa que a ninguém poderá panar pela

imaginação attribuMo a dois homens tio distincto* como
o Conde (depois Duque) de Palmella e Lord Caatlere-

agh, o* dois negociadores da Convenção Addicional de
tt de Janeiro de 1815, e que também o haviam sido

do Tratado dpVienna de Áustria de £4 de Janeiro de
1815. K fora de toda a duvida um lapso de cópia, que
pura clara inteligência do que vamos ditendo, no» pa-

receu acertado corrigir.

OUTUBRO 1838. *<>
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uma pretenção vã, pois que estes direitos as-

sentam nas melhores doutrinas de Direito in-

ler-nacional. Os publicistas tèem variado muito

sobre qual seja o mais solido principio do di-

reito de um governo (ou de uma nação) a um
território qualquer: mas a difficuldade cresce

muito mais quando se trata de um território

que era oceupado, e mais ou menos densa-

mente povoado por outro povo qualquer. Em
epochas cm que a arrogância da força julga

identiOcar-sc com o direito, chega a fallarr-se

era direito de conquista; 1 mas quando se trata

de harmonisar a moral com a politica, o ar-'

gu mento da força bruta fica sem força de ra-

são, quando não concorrem oulrnscircumstan-

cias que a venham legitimar. Por isso, como
dissemos no principio, nos parece que o sr.

Visconde de Santarém foi muito feliz no seu

systeina de argumentação para mostrar os direi-

tos da Corôa Porlugueza aos territórios de Mo-
lembo, Cabinda e Arabriz, como já vamos dizer.

Dividiu o sr. Visconde de Santarém a sua

demonstração em cinco parles, que consti-

tuem outros tantos argumentos, que cada um
de per si parece satisfazer a uma doutrina ou
uma theoria dc Direito intcr-nacional, mas
de tal forma ligadas estas provas, que umas
se não destroem ás outras, mas antes mutua-
mente se fortalecem e corroboram. Quiz pois

o i Ilustre escriptor mostrar que a Soberania
Porlugueza ou os direitos» da Corda Porlu-

gueza naquelles territórios tem a seu favor:

1. " a prioridade do descobrimento:

2. * a oceupação e posse que d'elles toma-
ram os Portuguezes:

3. ° a introducção da civilisação naquelles

paizes, especialmente pela pregação do evan-

gelho:

4. " a conquista feita sobre povos bárbaros:

finalmente o reconhecimento dos régu-

los e chefes dos habitantes, consliluindo-sc

fcudalarios clributarios da Corda Porlugueza.

Cada um d'cstes argumentos poderia por si

só ser objecto de. volumoso escripto; mas o

sr. Visconde de Santarém limitou-se a apon-

tar as provas que lhe pareceram bastantes ou

mais principaes.

E não lhe faltava rasão para isto; assim

quanto ao primeiro argumento (o de priori-

dade do descobrimento), além de ser objecto

muito conhecido, e em que os esforços de um
i Ilustre escriptor francez, sem duvida pos-

1 Ainda nu Tratado de |>af entre Portugal e Hespa-

nha, assinado em Badajoz em 6 de Junho dc 1801, es-

tipulaado-se no artigo 3.° a entrega de toda* a» praça*

que ot Hespanhoes haviam tomado, te dis em continua»

çlo que uSua dita Magettade (El-Rei de Hespanht»)

conservará em qualidade de Conquista pura a unir per-

petuamente ao* teu* domínios e iassallos, a Praça &V

Olivença, e ptwos dnde o fívadinna.»

suidor de mui vasta lilteratura histórica, 1 qoe

tem procurado tirar esta gloria á nação Por-

tugueza, não só tem sido victoriosamente re-

batidos, mas não tem mesmo podido obter o

assentimento dos seus compatriotas mais des-

prevenidos, este objecto, dizemos, foi já pelo

sr. Visconde tratado com bastante extensão

na sua Memoria sobre a prioridade dos des-

cobrimentos dos Portuguezes na Costa de Africa

Occidental, impressa em Paris em 1841. A

grande collecção de Mappas-mundi, porlu-

lanos e outros monumentos geographicos da

idade media, publicada pelo mesmo sr. Vis-

conde, bem como o seu Ensaio sobre a his-

toria da Cosmographia na idade media, não

tem quasi outro fim, do que levar á ultima

evidencia, por meio de provas incontestáveis,

a gloria da nação Porlugueza, na prioridade

do descobrimento das terras da Africa Occi-

dental. 2 O segundo argumento, que fórma a

matéria do paragrapho segundo, é a posse

que os Portuguezes tomaram daquellcs ter-

ritórios, posse conservada por séculos, e re-

conhecida pelos Soberanos da Europa.

Aqui vem em próprio logar a menção dos

celebres padrões que o Senhor Rei D. João 11

mandou collocar em diversos logares da Costa

de Africa, e seja-oos permi ilido transcrever

as próprias expressões do grande Barros.

«Alguns por louvor do Infante D. Henri-

«que escreviam o motu de sua divisa... Talant

»de bien faire. Porque somente esta memoria

«escripla na casca dos dragoeiros haviam que

«bastava por posse, do que descobriam, e al-

«gumas cruzes de pão (D. I. L. I. Cap. II.)

E depois em oulro logar, tendo faltado da

fundação do Castello da Mina, torna a tratar

do mesmo objecto da posse, pelas seguintes

palavras

:

«Ao tempo que El-Rei (D. João II) mandou
«fazer esta fortaleza de S.Jorge da Mina, já

«foi com propósito que por ella tomava posse

1 Todos sabem que fallAmoa de Mr. d'Aveiac. Nin-

guém que tenha visto o* seus escriptos deixará de reco-

nhecer, que te fosse possível recusar á naqSo Portuguesa

a floria de ser a primeira da Europa cujos navegadores

viram as costas da Africa Occidental, este illuatre es-

criptor poderia ser Hercules para vencer este novo tra-

balho; mas como não é possível faser que o que foi

deixe de ter sido, inúteis tem sido todos os seus tra-

balhos n'e«tc sentido, e a gloria Portugueia é confessa-

da geralmente por todos os eacriptores estrangeiros, in-

clusivamente pelos Franceses desapaixonados.
2 Nao podemos deixar de lembrar n'e*le logar um

pequeno escripto, mas de alto valor, do sr. D. Fran-

cisco dcS. Luis, Cardeal, Patriarcha de Lisboa: Krfle-

xões geratt Acerca d» Infante D. Henrique e dos des-

cobrimentos de que elte/ti auetor no século XV. Este

breve escripto de 46 pag. de 4.° pequeno, impresso na

Tvposraphia Nacional em 1841, foi depois com permis-

são do seu auctor reimpresso no rol. l.° dos Annaet Mo-
' ritimns r Coloniais, pa». 495 e sezuinlm.
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«de toda aquella terra que habitavão os ne-

«gros... Nem d'ahi por diante consentiu que
«os Capitães que mandava a descobrir esta

«costa pozessem cruzes de pau por os togares

«notáveis delle; como se fazia em tempo de
« Fernão Gomes, quando descobria ás quinhen-
«tas léguas de costa por condição do contraio

«que fez com El-Rey D. Alfonso. Mas orde-

nou que levassem um padrão de pedra de
«altura de dous estados de homem com o es-

«cudo das armas reaes deste revoo, e nas

acostas d ellc um letreiro em latim, c outro

«em portuguez, os quaes diziam, que rey
* mandou descobrir aquella terra, c era que
«tempo, e porque Capitão fora aquelle padrão
«ali posto. E o primeiro descobridor que le-

ovou este padrão foi Diogo Cam Cavalleiro de
«sua casa, o anno dc 484, e indo já pela

Mma como logar onde se prover de alguma
«necessidade, e de abi foi demandar o Cabo
« de Lopo Gonçalves que esta um grau da banda
«do sul. Passado o qual Cabo e assi o de Ca-
«tharina que foi a derradeira terra que se des-

cobriu em tempo d'clRey D. Alfonso, chegou
«a bum notável rio na boca do qual da parte

«do Sul meteo este padrão, como quem tomava
«posse por parte deiRey de toda a Costa que
«deixam atraz. Por causa do qual padrão,

°peró que elle se chamava S. Jorge, por a sin-

« guiar devoção que el-Rey tinha com este

«Santo, muito tempo foi nomeado este rio do
"Padrão, e ora Ibe chamam de Congo, d (D. I.

L. III. Cap. III.)

E para que á auctoridade do historiador

não faltasse a confirmução dos monumentos
ainda ha poucos annos existia em Cabo Negro
uma columna dejaspe com as armas de Port ugal:
r no anno de 1786 Sir Home Popham e o Ca-
pitão Thompson andando examinando a Costa

Occidental da Africa, acharam uma Cruz de

mármore em um rochedo junto à Angra Pequena,
na latitude a i6

o
37', a qual tinha as armas de

Portugal, e uma inscripeão que já se não podia
ler, e mostrava ser um dos antigos padrões. 1

Ao argumento histórico dos padrões acres-

centa o sr. Visconde de Santarém o reconhe-
cimento da posse nos tratados e correspon-

dências diplomáticas, desde o século xv até aos

tempos modernos.

0 terceiro argumento é a introduceão da ci-

vilização pelo Christianismo nos povos bárba-
ros de Africa que habitam as regiões do Congo.

Este argumento tem mui pouco desenvolvi-

mento no escripto do sr. Visconde de Santarém,
e é no nosso entender um d aquelles a que con-
viria dar bastante desenvolvimento; ainda que

1 Esta noticia é extrahida do* Annaes da Marinha
Portiixuexa do Vice-Almirantc Quintclla. Tom. I. psg.

196 e iOt.

reconhecemos, que elle pela sua vastidão exigi-

ria maior escriptura para ser devidamente tra-

tado; pois que em rigor abrange a historia toda

das missões Portuguezas n'aquellas regiões.

E não é sem muita consideração que dize-

mos* que muito conviria tratar este objecto

com bastante desenvolvimento; porque ou o

mal entendido patriotismo de alguns estran-

geiros, ou outros motivos, tem por diversos

modos procurado negar, ou ao menos enco-

brir a gloria portugueza nas suas dilTerentes

faces Ainda não ha muitos annos, que n'uma

publicação séria e de muito merecimento a

diversos respeitos, se escrevia o seguinte, fal-

lando-se da Africa Occidental. «Que logar

«oceupa a verdadeira religião na historia d'es-

«tes povos, por tanto tempo assentados na som-

«bra da morte? Qual é o seu estado actual?

«Foi pelo anno de 1500 que a Fé foi annun-

« ciada no Congo por um padre Portuguez:

«mas na Guiné Septentrional a epocha foi

«um pouco mais tardia. Á Sagrada Congrega-

«ção dc Propaganda competia ser a primeira

«a ministrar-lhe este beneficio; na soa assem-

«bléa de 14 de Julho de 1634, decidiu que se

«estabelecesse uma missão na velha Guiné,etc.

»

Se não nos parecesse mais justo attribuir a

ignorância o que n'este periodo se escreve, não

poderíamos deixar de o attribuir a má fé. Como
é assim possível negar, ou ao menos encobrir, a

conversão da Casa real do Congo, quasi dez an-

nos antes d'aqoellc em que se diz que um padre

portuguez annunciou á Fé no Congo? Que caso

se faz dos trabalhos Apostólicos de tantos Sa-

cerdotes Portuguezes, que tantas corporações

pretendiam perlencer-lhe, e que, como parece

mais provável, quasi todas tinham rasão, posto

que a não tivessem inteira, negando ás outras

uma honra a que também tinham direito? 1

Que caso se faz das Missões de Benim? e da

Mina já por 1483? Como se pretendem enco-

brir os santos trabalhos dos Jesuítas no Congo,

tão interessantemente narrados nas suas his-

torias, e de que os próprios Missionários nos

deixaram tão venerandas memorias?'

' Diversas Ordens Religiosas (Domipieos, Francisca-

nos, Lotos, etc.) sustentaram cada ama ter sido ella a

quem coube a (floria da primeira missão do Congo : mau

o que parece mais provável é que áquella missão foram

membros de diversas Corporações.
2 Ninguém lerá certamente, sem se interessar muito

em ta] leitura, as noticias das Missões dos Jesuítas na

Africa. Vejam -se— 7>/i>z,Chron. da Comp.— as Pela-

çíet annuaet do Padre Fernão Guerreiro— DivertiAtui
particolari dalUndie de Portogatlo ricevuti dalTanno

1551 sino ai 1558.

Faiemos mais especial menção das Missões dos Je-

suítas por ser muito notável que a publicação que men-
cionámos no texto mostre decidida tendência a escure-

cer o» serviços d'esta celebre corporação, e quanto pa-

rece, porque nos seus membros havia numerosos sujeitos

de coração português.
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Tornando ao escripto do sr. Visconde de

Santarém, repetimos que nos parece que,

o

argumento da introducção da civilisação nas

terras do Congo merecia ser tratado com bas-

tante extensão, e seria justo mostrar também
que não somente pela Fé procuraram os "Se-

nhores Reis Portuguezesa civilisação do Con-
go, mas igualmente por outros modos consen-

tidos c approvados pela religião.
1

Os últimos dois argumentos da Demonstra-

ção do sr. Visconde de Santarém, a conquista,

e o reconhecimento, são terminados por um
documento authentico de grande interesse

n esta questão, que é um Termo ou Auto de

vassallagcm do Marquez de Modulo, Sovas e

Macotas, seus potentados, feito em Loanda,

onde o Marquez de Mossulo D. Antonio Ma-

nuel, e os outros indivíduos mencionados, vie-

ram reconhecer a soberania da Corda Portn-

gueza no dia 25 de Abril de 1792. E n esta

occasião abstemo-nos de maior extensão n'es-

tes objectos, porque com muita brevidade vae

apparecer otttro escripto, onde cremos que es-

tes dois argumentos serão tratados com bas-

tante extensão por penna competente. Cum-
prindo-nos concluir com dizer que se o sr. Vis-

conde de Santarém não disse tudo quanto se

poderia dizer n'esla questão, a sua Demons-

tração foi cxcellentemente concebida, o muito

bem sustentada.

NOTICIAS RECENTES.

Pelas ultimas noticias de Mossamedcs, em
data de 27 de Julho próximo passado, consta

que vão tendo ali incremento algumas obras

publicas, e que se desenvolve a agricultura,

especialmente a do algodão.

A Igreja da Villa, a casa do Parocho e a

Fortaleza estão quasi concluídas.

A fazenda que ali possue o Director da Co-

lónia, Bernardino Freire de Figueiredo, póde-

se chamar uma granja modelo, tem uma grande
plantação de cana de assucar, algodão, man-
dioca, cará, batatas, feijão e milho, e pre-

sentemente trata de plantar pomares.

O engenho do Bumbo estava montado, e

devia começar a moer no 1.° de Agosto ulli-

•

' «O vigário pediu a el-Rei (do Congo) que Ihedcxsr

u alguns moço» abiles, para o» ensinar, do que el-Hei

«levou tanto contentamento qne além de logo lho* dar,

-mandou dentro de numa grande cerca faser muitas
u caías, em que pox mil delíe* todos filhos dc homens
u nobres com mestres pe ra o* ensinarem a ler, e escre-

•< ver, e gramática, e os instituírem nas cousas da nossa

«Saneia Fé, etc.» (Goei. Chron. de D. Man. P. IV
Cap. III.

Em uma Memoria (Descobrimento e posse do reino

riu Congo pelos Porlugueaesf imprt-sfta no* Annnr» da
AsMtcincâo Marítima c Colonial, o sr. J. J. Lopes de Li-

ma havia ji tocado alguma* espécies sobre a introduç-

ão da civilisação no Congo.

mo. 0 da Equinuir também estava quasi proin-

|jto para moer, e ao proprietário delle che-

caram do Rio de Janeiro cinco muares com

que o pretende fazer mover.

Entretanto este engenho e o do Bumbo li-

mitam-se por ora a fazer aguardente.

Segundo a opinião do actual Governador
daquelle Districto, o Capitão F. Costa Leal,

a Bailia e campos da Humpata são logares que,

pela sua grande fertilidade e óptimo clima,

se prestam á fundação de Colónias agrícolas;

mas a grande falta que ha de braços euro-

peus torna por em quanto impossível essa

fundação.

A Uumpata é riquíssima em pastagens, dc

que se aproveitam grandes manadas de zebras,

e de gado vaceura, e deve presta r-se muito

ao estabelecimento de uma caudeiaria, da

qual se tirariam vantajosos resultados sendo

dirigida por um homem entendido e zeloso,

que fosse da Europa, porque ali não o ha.

D aqui viria o acabar-se com o péssimo cos-

tume das cargas serem levadas ás costas de

negros; não só porque repugna ver um negro

feito besta de carga, mas porque se evitaria

a subtracção de braços á agricultura, e o

commercio reduziria as suas despezas de trans-

portes.
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PARTE l\ÃO OI FICIAL.

CESCRIPÇÃO

°"

TERRAS DO HUMBE, CAMBA, MILONDO,
QUAMIAMA, E OUTRAS,

CONTENDO UMA IDÉA DA SUA POPULAÇÃO,
SEUS COSTUMES, VESTUABIOS, ETC*

POR . í. BROCHADO.

Nada direi desde Mossamcdcs á Iluilla, c

o mesmo farei até este ponto (Gambos), por

já o haverem feito, e o pretenderem fazer pes-

soas mais entendidas. Partirei dos Gambos
para o interior, Humbe, Camba, e Mulondo,
as três terras que povoam as margens do rio

Conene.
Largando-se d esta terra, se deixam as mon-

tanhas e pedras, e só se encontram extensas

planícies, cujo terreno é um tanto arenoso, e

em diversos logares inteiramente areia, salvo

no caminho do Humbe, que cm grande parte

é barrento, em rasão de correr ao longo da

margem esquerda do rio CaculoVar. Este rio,

tendo sua nascente quatro a cinco léguas ao

NE. da Huilla, passa duas a tres léguas ao

nascente das pequenas terras de Mucuma c

Hay, banha Quihila, da qual serve de limi-

tes, e estendendo-sc pelo centro d'esta, a corta

ao meio cm seu maior comprimento, e seguindo

ao Humbe, quatro dias de marcha regular,

faz o mesmo na largura d'aquella terra, onde

desagua no Cunene. Elie com o ser pequeno
e de bem insignificante corrente em tempo de

sècca, é comtudo bastante caudaloso no tempo
das chuvas : entre os Gambos c Humbe for-

ma em diversos logares grandes fundões á si-

milhança de lagoas, onde abunda em jacarés

e mesmo cavallos marinhos; mas na força das

aguas se torna perigoso em todos os logares.

Todo o caminho é coberto de abundantes

matas de regulares arvoredos, sendo comtudo
alguma cousa incommodo nas proximidades

do dito rio, pelos muitos espinheiros e lama-

çaes. O Humbe acha-se situado vinte e qua-

tro a vinte e cinco léguas distante da borda

ANN. DO C. ULT.— PARTE NÍO OPF.—SERIE I.-

d'csta terra dos Gambos, a rumo de S. ou

SSE. cslcndcndo-sc em largura de umas oito

a dez léguas alé ao Cunene, e mais de vinte

cm comprimento, ao longo do mesmo. A sua

população é talvez igual ou mesmo superior

á dos Gambos, apesar de seu terreno ser me-
nos espaçoso; podendo-sc-lhe calcular de ses-

senta a setenta mil almas. As terras limítro-

fes, são Camba, a E., seis ou sete léguas;

Dongona e Solle, ao O., cinco ou seis; o rio

Cunene ao S.; e ao N. os Gambos.
No camiubo que segue para a Camba, logo

que se deixam as ultimas libatas d'aqui, se-

gue um mato mui denso a que o gentio cha-

ma tunda, por espaço de umas oito léguas;

onde com muito custo passa um homem com
carga, e difficilmente a cavado, findo o qual

se chega a um logar cujo terreno fórma a vista

de um rio chamado Afife, e onde se faz o oi-

tavo dia de marcha; ahi precisamente se deve
dormir, por haver agua em certo tempo.

Segue-se no outro dia duas horas d'este pés-

simo caminho, c quatro ditas de um outro mais
incommodo talvez, de areia ainda mais solta, e

mui fechado de arvoredo rasteiro, Sepia-sopia,

findo o qual se entra cm uma planície, de chão

duro e limpo de arvoredo, ficando este a al-

guma distancia nas margens; e neste bello

terreno se anda até quasi ao pôr do Sol, e

onde se dorme. Todos estes matos são povoa-

dos de animaes de todas as espécies, com es-

pecialidade de elefantes e zebras, que rara é

a vez cm que deixa de se encontrarem cm
grandes manadas; dorme-sc ahi no terceiro dia,

c só no quarto se chega á terra «a Camba. »

A Camba acha-sc situada vinte e quatro a

vinte e cinco léguas a rumo de S.E., prolon-

gando-sc em largura até ao rio, de duas c rocia

a tres, e de tres c meia a quatro léguas cm seu

maior comprimento ao longo do mesmo. A sua

população pôde, sem grande erro, ser calcu-

lada cm sete a oito mil almas. Foi n 'outro tempo
(ainda não ha muitos annos) igual a Mulondo

;

porem a desmarcada ambição de seus liambas

a tôcm reduzido áquelle estado, pelas frequen-

tes guerras, procurando á força entrar no Es-

— NOVEMBRO 1855. *7
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lado. As terras limítrofes são Humbe ao poente

;

Mulondo ao nascente cinco a seis léguas; Gam-
bosao NO., e o rio pelo SE.

O caminho que segue para Mulondo. em tudo

e por tudo é o mesmo que o da Camba, lam-

bem com a mesma falta de aguas, ao menos
até ao tempo das chuvas. A distancia deve ser

a mesma, de vinte e quatro a vinte e cinco lé-

guas a rumo de EX ou ESE. sendo em sua maior

largura, até ao rio, duas a duas e meia léguas

e oito a nove de comprido, também ao longo

do mesmo. Sua população se poderá levar de

dezescis a dezoito mil almas. Em outro tempo

foi também mais populosa, mas a* frequentes

guerras de seus visinbos, pelas casmurrices

de seu actual Soba, a tem tornado mais pe-

quena. As terras que com cila demarcam são

Luceque ao nascente, vinte a vinto e cinco

léguas (ultima terra ao O. do Nano); Camba
ao poente; Qtiipungo ao N., vinte a vinle e

duas léguas; Gambos pelo UNO.; c o rio por

E. e ESE. Estas ires terras são da mesma raça

e formam uma só nação; porque seus usos,

costumes, lingua e vestuários, e tudo o mes-

mo, e todos vulgarmente se chamam }luhum-
bes; e para sediffereuçarem se lhes acrescenta

o nome da terra, ou do Soba. que é inalte-

rável, para o que e.slá no Estado; v.y. a

Muloudo, Humbe do Puuibo; Camba do Gongo,
e Jlumbe propriamente dito, llumbo do

bahungo. N estas terras o gentio e mais dado
c familiar com os brancos, que os daqui,
Uuilla, ele; jamais as mulheres, que sendo
geralmente as mais Imnilas d'e*ta<i parles,

téem grande sympathia com os brancos, e

desejariam que estes lhes fossem mais inclir

nados. 4

A nenhuma destas terras iam, antigamente

Europeus, em rasão das calças, couiludo fui

a Mulondo em 1844, e depois de fazer uso

da sáia por algum tempo, pude obtea* licença

do Soba para usar calças por todo o logar da

lacra, menos na própria Libala grande (resi-

dência do Soba) onde era preciso regaça-las

até ao joelho» cobrindo-as por cima com a

dita sáia; a mesma mania havia na Camba;
mas em 1846 que ali fui a primeira vez, me
fiz esquecido ao avistar o Soba, ticaudo logo

revogada a tal antipathia; sono llumbe, con-

servam ainda a mesma aversão, sendo este

um dos motivos de nunca ali ter querido ir.

O actual. Soba de Mulondo, de idade de

sessenta a sessenta c cinco annos, Pumba Bua
Naucar, é bdrào, bêbado c desordeiro incor-

rigível, ao mesmo tempo perdulário com a sua

gçate» sendo este o motivo de se conservar

no Estado. Não conserva boas relações com
visinbos, jamais com aquellcs com quem
medir suas forças.

O da Camba, de idade de cincoenla a cin-

coerrta c cinco annos, ou porque sua terra

seja pequena, ou por ser dotado de melhores

intenções com todos, já ali ha viajantes, e

conserva boa amisadc.

A terra do Humbe é a mais rica em gado
de todas áquem do Cunenc, o que para isso

concorre o ser maior, e por consequência me-
nos perseguida de guerras; comtudo é de to-

das a de gente mais orgulhosa, o que para

isso deve influir a sua riqueza.

O actual Soba, de idade de oitenta a no-

venta annos, tendo herdado o Estado em 1815
de seu irmào mais velho, é de boas intenções

para com os brancos, e até escrupuloso para

o que lhes diz respeito, o que bem prova o Ban-
do por ellc publicado em 1848, que d aquclte

data cm diante, tudo quanto eram pombeiros

c q uim bares, que se servissem de alguma
llier alheia, não seriam sequestrados,

era antigamente, que as fazendas com que
andam, não são suas, e sim dos brancos das

praias; podendo só lirar-se-lhes, objecto pró-

prio do individuo, como arma, zagaia, etc.,

o que antigamente não suecedi a ; onde se per-

diam muitas fazendas com taes debochas.

Depois de Julho ou Agosto até Novembro
ou Dezembro, cm pouca segurança se consi-

deram estas terras, peias continuas guerras e

assaltos do Quanhama c mais circumvisinhos,

por ser este tempo aqueile em que a rio em
alguns logaces dá vau, e cobm» os atacantes

não usam armas de fogo, não dão por isso

signa I de si com o estrépito das armas, accom-
mellendo repentinamente uma ou mais liba-

las que se achem mais próximas, e matando
quanta gente encontram, fugindo com os ga-

dos; isto mesmo suceede ao Uumbe, que por

maior e mais rico ó lambem maia perseguido.

Crêem na existência do Ente Supremo, a

quem designam &ico, e algumas causa* lhe tão

attribuidas de um poder maior e sem reouutia;

ha comtudo outro poder, a quem lambem in*

vocaui, este ú CaUunga (o mar), que sendo co.nr

siderado por clles uma cousa grande» qual-
quer dos dois poderes é invocado indisAiacjtar

muule; t>. g. isto ou aquillo aconteceu,, Suco
ou Callunga assim o quiz. São suner&ti ciosos

com feitiço e almas do outro mundo, no. qua
cegamente acreditam, resultando d isto, ser

rara a pessoa que morra, cuja morte não seja

attribuida a feitiços, seguindo-sc d ahi o-acar-

retar sobre quem recaiu a tal adivinhação,

ou a sua desgeaça, ou questões a pagamoa-
los; aendo para notar, que quasi sempre ro-
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cie sobre qirem tem bens de fortuna, e quan-

|

do o não podem fazer desta maneira c atlri-

1

buido ás almas dos seos parentes qne o vic-
!

rara buscar. Aos Sobas convém estas questões,

•té as promovem, por comerem dc ambas as

panes.

A sucessão é como no geral do gentio des-
tes sertões; tem preferencia irmão (só de mãe) i

immeáiato em idade, c na sua falta sobrinho

(o mais velho) Nlhodcirmã; observam a mos-

sa regra quanto a linhagem do povo. para

herdar; filho nunca herda do pae, salvo o que
o «esmo lhe haja dado em vida. Estas terras

são governadas pelos Sobas com assistência

de grande numero dc macotas, os que de-

cidem qualquer questão ; o Soba ouve as par-

tes, e querendo dar a decisão definitiva, cin-

ge-se em tudo ao parecer dos macotas.

É licito a cada individuo ter quantas mu-
lheres possa sustentar, segundo suas posses,

oo numero de gado que possne ; Sechulas (do-

nos de li batas e de sitios) ha com tres, qua-
tro, e mais. Os Sobas tèera grande numero
delias: o 4c Mtilondo, mais dc vinte; o dc

Camba quatorxe; e o do Uumbe, dizem que
grande numero d'ellas, regularmente propor-

cional ao tamanho de seu estado.

N'estas terras gastam fazendas cm muita

abundância, grande variedade dc missangas

e mais contarias, dando assim grande consu-
mo a estes géneros, supposto não usarem as

mulheres vestirem missanga, dongo, clc, na
cintura. O vestuário d'ellas é panno adiante

e atraz, missanga ou rassungo no pescoço,

coraes mui variados e cassungo na cabeça; o

penteado d'ellas é uma pequena elevação dc
cabeOo, desde a nuca á frente da testa, muito
bera feito, cobrindo as orelhas com umas ro-

das de cabello natural, preparado com tal arte,

<rac se assemelha ás orelhas da girafa. Os ho-

nrens usam a cabeça rapada, com dois ou ires

rabíxos qnasi no alto da cabeça, cassungos

«'missangas no pescoço, fazenda adiante, e

couro atraz. Não usam taculos c outras im-

anndices, de que se servem outros gentios,

apenas o ingunde .(manteiga de vacca) jun-
tando-Ibes algumas folhas e raízes aromáti-

cas, para darem no corpo a fim de o conser-

varem luzidio.

Os mantimentos que usam semear é a ma-
rambalra, massango, macunde, e uma espécie

de feijão que dá debaixo da terra, como a

gengaba, a que chamam lingoment, c algumas
iboboras; não usam dc milho, por serem pouco
afeiçoados a elte, apenas alguns pés para co-

merem em quanto verde; comtudo são férteis

[

d'estes mantimentos, supposlo ser chão de

|
areia, já por terem a industria de estrumarem

1 as terras com bosta de gado, c já as chuvas,

que por mais regulares lambem Os ajudam.

Estes terrenos abundam cm fructas silves-

tres, algumas das quaes são saborosas como
a laranja do mato ou maboque, o nombe, mu-
nhande, matundo, e gongo, que pela extraor-

dinária abundância d'esta ultima fazem uma
bebida, extrahida do summo, que depois de

|

frementada por dois ou ires dias, embebeda
tanto ou mais que o nosso vinho ordinário;

o tempo d'esta bebida dura ires mezes de Fe-

vereiro a Abril.

Em certos mezes do anno ha peixe de es-

cama wboroso, pescado no rio e abundantes
lagoas dc suas margens; não o havendo todo

o anno, pela pouca c rústica industria que
para isso empregam.

Depois que Analisam as chuvas até que che-

gam as novas do anno seguinte, são estas ter-

ras muito aftVctadas de feras de todas as es-

pécies, que arribam para as proximidades do
rio, obrigadas pela sede que solfrcm pelos ma-
tos, onde o leão, oleo pardo, onça, ele, fazem

estragos não só nos gados, como nas creaturas.

É n'este tempo que usam fazer grandes es-

cavações nas margens do rio, cobertas por

cima com pequenas varas, folhagem, e capim,

a que chamam wrt/ltnn.v, onde cácm grande nu-

mero de animaes, como o elefante, abada,

dure (dromedário), panda, empacara, zebra,

leão, o outros.

lia ali grande abundância de elefantes,

dc maneira que se tal gente fosse dada á vi

da dc Caçador, aquellas terras se tornariam

de mais commercio dc marfim; porém é vida

pela qual não trocam a de pastor, única para

que parece a natureza já os formou com al-

gum préstimo.

Quando morre um Soba não é logo vulga-

risada a noticia, conservam-no dentro da pró-

pria casa, fazendo-se espalhar que está muito

doente; um dos grandes marotas que se con-

serva na porta faz sentar a alguma distancia

quem vem para cumprimentar o Soba, fazendo

que lhe transmitte a pessoa que ali se acha,

e o motivo que o traz, como se com cffeito

estivesse vivo, e debaixo do mesmo engano,

fazendo dar attenção ao que o Soba Ibc diga,

assim falia com o individuo, o para mais

impostura as mulheres são rendidas como em
vida, debaixo dc grande pena se o vulgarisa-

rem.

Assim se continua este engano, até que a
pulrefacçao tenha consumido a carne, c a ca-

beça se lenha despegado do corpo, para o que

é pendurado pelo pescoço; é n*esta occasiâo

que tal noticia se publica e são expedidos cm-

Digitized by Google



—190—
baixadores para as terras de relações e ami-

sade, bem como ao herdeiro do Estado, se

este se acha ausente, o que quasi sempre acon-

tece, por ser raro que o Soba o consinta na

mesma terra, o primeiro que lhe ha de suc-

ceder, com medo a ambição não o cegue a

ponto de commetter algum allentado, antes

de tempo.

Ainda não contentes com o irem adivinhar

o motivo da morte de qualquer parente, de-

pois de estar o morto prompto a enterrar, bem
açaimado de cocaras, joelhos ao longo do

corpo, a cabeça entre clles, as mãos unidas

ao rosto, e com os colovellos sobre as veri-

Ihas (se o corpo não quer obedecer a estas ma-
caquices, quebram-lhe os ossos á Torça de dia-

bite): mettem-o dentro de fazenda ou couro

(para o que matam um boi todo prelo, se é

pessoa de consideração, isto sem que parente

de sangue ou mesmo de linhagem possa d'cl!e

comer), é carregado por dois ou quatro homens
a pau e corda, e próximo ao logar, onde o

vão enterrar, é interrogado pelo parente mais

chegado e idoso, sobre o motivo da sua morte;

quem foi o feiticeiro, etc; estas perguntas

são feitas estando o morto carregado ainda ás

costas de quem o conduz, e o interrogador c

roais povo a alguma distancia; então lhe diz

aquelle : Ã tuá moléstia foi por isto on aquillo,

vem; se por tal motivo, vero, etc, assim vão

perguntando, até que os que o carregam que-

rerem avançar para o individuo; (década per-

gunta fazem que andam, mas que o corpo não
consente): se o feiticeiro foi algum dos presen-

tes, vem; se com effeilo sobre quem qocrem
qne recaia, é presente, correm sobre cile ; c se

é

ausente, vão nomeando uma extensa carta de

nomes, até que nomeiam aquelle sobre quem
querem recáia, avançam sobre o interrogador.

A maneira de fabricarem suas lihatas é mais

commoda que a dos Munhanccas, por serem
menos ociosos que estes; depois de um gran-

de cerco de espinhos por fora, segue-sc outro

de paus, dentro do qual formam sua6 casas;

ficando o curral sempre no centro; as casas

que servem de cosinhas e guardarem seus ca-

carcos c mantimentos, supposto que também
redondas, são maiores, não excedendo comtu-
do a quinze e vinte palmos de circumferen-

cia; as de dormir são menores alguma cousa,

e roais baixas, sendo preciso para entrar fa-

ze-lo de joelhos.

Os homens de todas as terras, áqocm do

Cunenc, são circuncidados; folia que usam
fazer de annos a annos, tendo unicamente lo-

gar, quando o Soba tem filhos, entre dez e

quinze annos, que são os donos da festa: o tal

bárbaro baptismo custa a vida a muitos, úni-

cos que são enterrados, sem serem adivinha-

dos, imputados a feiticeiro, nem tão pouco

chorados.

Usam armas de fogo e juntamente zagaia;

são pouco destros n'esta arma, e mui relaxa-

dos para se munirem de pólvora ;
negro ha

que carregando arma, não tem dentro da pa-

trona um só cartuxo, outros téem um, dois,

ires; e d'csta fórma vão para a guerra: o que

bem prova a sua relaxação neste ponto ;.é

diminuta a quantidade de pólvora que con-

somem estas terras, comparativamente coro os

demais gentios. É comtudo o gentio que se

conhece com mais certeza para o jogo do por-

rinho, pelo que alguma cousa são respeitados

dos roais; negro ha tão experiente, que que-

rendo dar cora a cabeça do porrinho ou com
a extremidade do cabo, o faz mesmo em um
pequeno alvo, a distancia de sessenta a oi-

tenta passos!

!

É geral em todas estas terras, tanto áquem,

como álcm do rio, o conservarem de tradi-

ção em tradição qual a sua linhagem, tanto

de pae como de mãe ; descendendo uns da raça

dos elefantes, outros do boi, cabra, bode,

lobo, cão, chuva, abelha, etc, etc, e assim

se dão por parentes, e se reconhecem como

tal, se são saídos da mesma linhagem, prin-

cipalmente por parte de mãe, que é o verda-

deiro sangue, e não de pae, que apenas é um
parentesco por cortezania.

RIO CCKEXE.

Este rio, tendo sua nascente em Galangue,

no centro das terras do Nano, depois de ba-

nhar vários Estados d'aquelles sertões, e re-

cebendo vários rios e riachos, que se lhe re-

únem em sua passagem, chega ao Luceque (ul-

tima terra ao poente do Nano), onde recebe

mais dois, um Hè e outro Culo Var t
seguin-

do ao mesmo rumo quatro dias de boa mar-

cha por Mulondo, onde se lhe junta mais o

rio Quintanda, vindo da Handa e Nbembos,

segue a Camba c Humbc, a meio do qual se

lhe reúne o Caculo-Var, e continuando a ba-

nhar Dongona, Solle c mais vários povos,

pouco conhecidos, da raça dos Mohu robes,

onde dizem já não mui distante do- mar, se

prolonga ao longo da Costa por alguns dias

de marcha, a rumo SSO. ate que desagua ao

Oceano; suppõe-se ser este rio o que na des-

embocadura do mar chamam das Trombas;

no tempo da sècca o seu leito (fallo nas ter-

ras do Oumbc) tem de cincoenta^ a sessenta

braças de largo, e fundo suficiente a nave-

gar uma lancha; mas na força das aguas tras-

borda, c suas margens abrangem em alguns

logarcs, meia légua e mais. Todo clle é coa-
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lhado de jacarés e cavallos marinhos, onde
parece a natureza ter sido roais pródiga, que

n 'outra parte, com a criação d'estes amphi-

bios.

O Quanhama acha-se situado a quinze ou

dezeseis léguas das margens do rio Cuncne, e

eslende-se até trinta e seis a trinta c oito a

rumo de SE. partindo da terra da Camba,
lendo em seu maior comprimento vinte a vinte

c duas léguas, de NO. a SE. e na maior lar-

gura dezoito a vinte, de NO. a SO. À popu-
lação póde-lhe ser calculada em cento e vinte

a cento e trinta mil almas. \s terras que tem
por limítrofes, são Yar ao N. tres a quatro lé-

guas; Handa ao NNE. doze a treze; Caffima

ao ENE. seis a sete; Donga ao ESE. quatorze

a quinze; Quambe ao SE. sete a oito; Gan-
gella ao S. dezoito a vinte; Qualude ao SSO.
doze a treze; Quimbande ao SO. quinze a

dezeseis; Quamato de Nay Binga, ao OSO.
oito a nove; Quamato de Nay Cuba ao O.

sete a oito léguas.

Em todas estas terras não ha rios nem mon-
tanhas, tudo são extensas planícies; não ha
uma só pedra, e alguma que de longiquas

terras obtém a muito custo, apenas lhes ser-

vem para amollar seus ferroa cortantes e ar-

maduras.

Todo o caminho desde que se larga o rio

até ao Quanhama, e por mais terras, ainda

que terreno de areia quasi solta, é vegetal c

abundante em matos, mesmo dentro da terra;

muito abunda em uma madeira que em Loan-
da chamam tacula, comtudo a grande quan-
tidade é a que o gentio chama uffatc, uma es-

pécie de mangue. Os terrenos por serem fra-

cos costumam annualmente estrumar-se com
bosta de seus numerosos curraes dc gado, em
que muito abundam. Sendo a única riqueza

«Teste gentio o gado em grande quantidade,

o qual pouco gosam em consequência do di-

minuto tempo que nas terras se demora, que

Dão excede de dois a tres mezes, tendo de o

levar o restante do anno para sitios distantes,

por não haver nas proximidades mais pastos;

também. ha carneiros c cabras cm algum nu-

mero, bem como porcos dcsofirivel raça: esta

creaçâo não está ainda generalisada por todas

as terras visionas, salvo alguns Sobas; mas
no Quanhama, Secbulos, e com especialidade

o Soba, tem curraes de quatrocentos e qui-

nhentos.

Os mantimentos que usam semear também
é unicamente a macamballa, massango, o tal

lingomene, e algum macunde. As chuvas por

estas parles são regulares, mas não quanto

áquem do rio. O sol é excessivamente ardente;

de Setembro em diante, principalmente em
Dezembro e Janeiro, o quo muito concorre,

para as frequentes doenças de olhos e sezões,

de que são achacadas aquellas terras. Não dei-

xei de notar as muitas moléstias de escrotos

e pernas inchadas de que os naturaes são

accommettidos em quantidade.

Supposto não haver rio algum n'estas ter-

ras, são comtudo férteis de boas aguas, ser-

vindo-se fazer cacimbas, na passagem das
aguas das chuvas, estas têem de cem a cento

e cincoenta palmos dc boca, e quarenta a cin»

coenta de fundo; quando íinalisam as chuvas

em Abril, ficam cheias, conservando-se até ao
principio das novas cm Novembro, tendo cui-

dado em as limpar e rectificar annualmente.
N'estas cacimbas se cria algum peixe, não só

bagre, como um a que no Brazil (províncias

do sul) chamam trayra, e algum de escama,

pequeno: esta creaçâo é saída do Yar, quando
enche a grande lagoa saída do Quintanda,

trasborda, e suas aguas alagando aquelles

terrenos, vae deixando pelas lagoas, poços e

cacimbas esta creaçâo.

Naquellas parles a primitiva está cm todo

o seu auge; se ha primitiva em gentio, é nes-

tas terras, conhecimento que obtive cm dois

annos de assistência. Se na entre dois indi-

víduos alguma pequena questão, passam logo

ás armas; se um mala outro, e esta queixa

vae ao Soba, manda pagar ao matador seis

bois pelo corpo, uma pedra do sal pela cabe-

ça, e uma quiranda canhameira (espécie de
doago) pelas tripas; isto se entende na classe

do povo, pois que se o matador é algum liamba,

nem queixa r-se pôde, do contrario arrisca-se

a lá ficar; porque direm se matou foi o seu.

escravo. Não ha mez nem semana que não seja

gente morta pelo Soba, já pelo insignificante

roubo, pela mínima falta de respeito, por dei-

xarem de cumprir a menor de suas ordens,

já pelas laes scismas de feitiço; e já final-

mente pela simples vontade de querer matar,

sem que sangue e amisade seja respeitado;

cm um só dia matou dez mulheres suas im-

putadas de o quererem matar com feitiço;

outra vez um próprio filho dc seu irmão; e

uma pequena dor de cabeça que teve custou

a vida a vinte e sele individuosi!... tanto as-

sim, que ó costume perguntar-se em seguida

ao cumprimento a pessoa saida das proximi-

dades da Li bata Grande: Então hoje matouse
gente na Libata Grande? {\\\) É tal a cegueira

de obediência, que qualquer individuo man-
dado chamar a leguas de distancia, ainda mes-
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mo quando saiba que é para o matarem, vem
religiosa mente!!... É costume mandarem ma-
tar toda a sua parenlagcm de liambas, de

annos a annos, deixando apenas duas mulhe-

res c outros tantos homens, por não acabar

a geração; porque dizem, havendo muito* pre-

tendentes ao estado, tanto este como o 8©ba não

podem gosar socego. Não 9c matam lobos sem

concessão dos Sobas, em rasão de consumirem

os corpos dos que elles mandam matar (os

quaes não são sepultados), considera ndo-os

como seus amigos, pelos ajudarem assim a ce-

var mais suas vinganças.

Rara é a pessoa que morre que irão seja

enfeitiçada, resultando dahi o arrastar irre-

mediavelmente outro á morte, que é o impu-

tado de feiticeiro; recaindo sempre sobre quem
tem bens de fortuna; indo todo o gado para

as mãos dos Sobas, dando-sc d'isso parle aos

parentes do morto.

Segundo as suas brutas idéas não é adrait-

tido defeito algum da natureza; assim logo

que uma mulher dá á luz uma criança defei-

tuosa, é logo morta, da mesma maneira não

admittem haver duas creanças de um parlo;

por consequência uma c morta, preferindo

que fique o macho, no caso de o haver; além

d'isto, ainda é preciso que a libata onde hou-

ver tido logar o parto seja curada, sem O que

se não podem avistar com o Soba, sob pena

de morte, estendendo-sc esta ainda a loda*e

qualquer pessoa, pertencente á dita libata,

mas se ao contrario ha um parlo de Ires crean-

ças, antipathia alguma ha com isso; a mãe
toma conta de um, c dois ficam com o Soba

para mandar crear, e a não ter quem o faça,

dá vaccas de leite e cabras á mãe para esse
/» * r

nm. r.,.

Custa a crer, que sendo estes gentios tão

brutos, acreditem na existência do Ser Su-

premo, a quem lambem designam Suro, c

pergunlando-se-lhcs, onde existe? Apontam
para o ar. Da a mesma admissão do mar, Cal-

Itmga; que da mesma fórma dos Mohumbes, é

também invocado Indistinctamente, Suco ou

Callunga ; mas só lhes são atlribuidos produ-

ctos da natureza, quando n'ellcs faliam, como
astros, rios, montanhas, matos, animaes, etc,

porque o mais altribucm ao seu Soba, como
abundância de chuvas, para o bom resultado

das colheitas, o serem bem suceedidos na

guerra, onSo terem mortandade no gado, etc,

e se algum d'cstes casos fatha, é que então

dizem: «Suco ou Callunga não o quhe.» E o

gentio mais destro nas Armas de zagaia e flecha,

de quantos povos se conhecem por eslás par-

tes, concorrendo para isso o serem dados dos-

de pequenos ao exercício da carreira, c o seu

vestuário nada os estorvar; quando vão á

guerra andam doze, quinze, e mais lepoas por

dia, não carregando -senão duas armas e orna

pequena cabaça amarrada no braço esquerdo,

onde levam sua matalotagcm, que não excede

a uma pouca de farinha de mantimento mis-

turada com agua suflicien te para a ligar. Para

uma terra distante cinco e seis dias de via-

gem, elles vem, atacam e voltam em quatro c

ciuco dias; o que já nio succede ao mais gen-
tio, porque já alem das armas os embaraça-
rem mais, levam grandes matalelagens, ca-

baças, panellas e mais trem indispensável,

que muito os estorva de fazerem grandes mar-

chas. As flechas <joe usam para a guerra ao
envenenadas, e matam logo que façam sangue,

não durando o individuo mais que uma ou duas

horas depois de ferido; conhecendo elles em
antídoto, o qual produz effeito se é appl içado

de promplo. Estes gentios não fazem prisionei-

ros de guerra (escravos) como é geral : se são

terras onde vão só pelo costume do roubo, tudo

quanto encontram, homens e mulheres, é pas-

sado á zagaia; porém se são terras com que
estejam em guerra, até a própria inuocencta

c sacrificada, conservando apenas a vida a doas

ou três crea luras, que trazem para a terra,

para serem mortas, a fim de fazerem, segundo
dizem, seu curativo, o qual consta de Ines se-

rem cortadas em vida as cabeças dos dedos dos

pés c das máos, orelhas, nariz, beiços, pálpe-

bras dos olhos, e penis; tendo o Soba, e bem
mais dois empregados seus, de comerem esles

objectos.

N'csias terras não ha macotas; os Sobas cen-

siderando-sc senhores das vidas e fortunas de
seus povos, a que tudo chamam escravos, elles

tudo decidem, unicamente com assistência das

partes.

Também é licito cada individuo ter quan-

tas mulheres possa sustentar, segundo seus ha-

veres, sendo mais inclinados a ter maior nn-

mero d'ellas do que os Mohumbes; sechuias

ha com dez e <toze; e assim é preciso para

abastecer a terra de gente ; de contrario os lies

liambas, em breves annos, despovoariam as

terras, com tanto barbarismo. ATcmbo (Kai-

nha) nestas terras não é morta com pau, ferro,

corda, etc; quando por algum motivo se que-

rem desfazer d elia, é enterrada viva até ao

pescoço.

No Quanhama ha seis carrascos, um de liam-

bas, outro de mumbandas (mulheres dos So-

bas), mocandonas (raparigas), e tres da cias*

do povo. N estas terras não são circumeidados

senão os Sobas, c tres ou quutro empregados

seus principaes. A fórma de rubricarem suas

libatas é a similhança dos Mohumbes, porém

com maior trabalho, pelos muitos Tepariimen-

tos e corredores enfadonhos, mui estreitos, por
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onde mal cabe uma pessoa; as casas de dor-

mir não téem mais comprimenlo que o oceu-

pado pelo individuo; a porta de entrada é tão

pequena qne a muito custo perraitte a entrada

a uma pessoa : não usam como os Mobumbes
pdr os curraes dc gado no centro, mas sim

por Cora da moradia, em roda, mas próximo.

Também tèero uma festa particularmente no

Quaafaami, que á sirailhança da Gclua, ou

Gema, usada nos Gambos.elles chamam Punra;

também depois da colheita dos mantimentos,

a qual consta cm se recolherem todos os ga-

dos da terra, cada um em suas libatas, e o

próprio Soba, o qual consta de umas poucas

de mil cabeças, conserva-sc nos curraes ate

ás dez horas da manhã, tornando a entrar ás

quatro horas da tarde, em quanto se acha pre-

sente ha grandes cantarolas c danças, a que

0 mesmo Soba assiste coro todo o seu grande

estado dc mulherio, parentes, c grandes da

terra; e na ausência do gado ha divertimento

de exercício da carreira, manejo de zagaia e

flecha, para ir vendo os que são mais destros;

dura este divertimento tres dias, sempre acom-

panhado de grandes quantidades de bebidas,

feitas de. mantimento (macamballa); no ultimo

dos quaes ha a grande dança do arremate da

festa, a que o mesmo Soba vac coro todas as

pessoas de consideração (a que eu mesmo fui

obrigado no primeiro anoo), finalisando com
grande matança de gado, para repartir, mas
pessoa dc consideração dá um boi inteiro

1 cada uni; isio depois dc morto, porque a

etiqueta é derramar o sangue onde se dançou.

É a'esta occasião que uns tres ou quatro ve-

lhos são interrogados, para que partes aqnelle

anno devem ir pastar os gados, e para que

terras devem ser as frequentes guerras? c de-

pois d estes darem a sua opinião, falia o Soba

e diz: O gado deve ir para tal parle, e as

guerras para tal; e assim tinalisa. A regra dc

snecessio é a mesma dos Mohumbes, e geral

por estes sertães.

Esto gentio (particularmente no Quanhama)
é franco « hospitaleiro, maÍ6 que por outras

partes que tenho percorrido, amigo dc tratar

hem T mesmo som vistas ou sentido de inte-

resse» a toda a gente saída de outras terras,

jamais aos que lhes levam soas missangas: ao

mesmo tempo são vingativos c traiçoeiros,

pela menor offensa, principalmente em casos

de mulheres, pelo qne silo muito ciosos. Téem
uma desmarcada ambiçfo por missangas, sendo

o que os obsta aos roubos mesmo praticados

deòtro da terra, o serem castigados pelo Soba

com pena de morte por mais pequeno que o

roubo seja ; não saem para fora dos limites

das suas terras se não a pastar seus gados, ou
na guerra: toda a mais gente mandada pelas

mais terras é saida de outras partes, e não sào

Muquanhamas propriamente ditos.

Tendia rio.
*

VocUem-sc do que e unicamente saído dos
seus grados, não usam fazendas, nem quando
lhe seja dada dc graça, c o mesmo succede
com armas dc fogo. Os homens desde as ná-
degas até quasi á boca do estômago usam unia

grande tira de courô cingido á barriga, e por
cima lodo coberto de liras do mesmo, tão finas

como fio dc vela; tres punhados dos mesmos
pendentes, um uo meio das nádegas, c dois

aos lados sobre cada uma das ilhargas; por
diante era Ioga r de panno, é um bucho dc boi

bem surrado, e por traz um barreie como o

de clérigo, de couro cru ou com cabellos, com
uma orelha ao lado, como a dc mulla, mais
alta que a borda do mesmo, e do centro sáe

um rabo como o dc uma caçarola de ferro;

este barreie é preso a grande quantidade de
correias, por duas orelhas: usam as cabeças
todas rapadas. As mulheres usam as mesmas
liras e correias na barriga; mas, em logar de
tres puubados, são quatro, dois adiante, e ou-
tros dois alraz; o mesmo bucho de boi, e em
logar dos barretes dos homens, é um couro

grande preto com cabello, caido da cintura

por baixo das ditas correias, até á cava do
joelho com umas retenidas que amarram para

diante, por baixo do dilo bucho, servindo para

não se lhe ver a parte exterior das coxas. O
amarrado do cabello, c o mesmo que um soeste,

com a diíTcrença que aos lados da lesta sáe

um rabo de cada banda do comprimento de
um palmo, c duas ditas para as costas, saídas

da aba que cobre o pescoço, como do dito

soeste. Sobre o couro trazem uma espécie dc
saiote, feito de missangas de varias cores;

desde a cintura até á extremidade do mesmo
couro ; nos braços, maiores ou menores arames

de cobre, pouco maus finos que o dedo minimo,

e nos pés argolôes de dois até doze arráteis de

peso, do mesmo metal , um até dois em cada pó:
no pescoço grande quantidade de missangas*

cobertas por cima com dongo polido, ou coraea

variados: estes enfeites condizem com a ri-

queza do homem a quem pertencem: mulher

na, que traz com&igo, só cm missanga, don«-

go, etc., mais do valor de quinze a vinte bois.

Usam unlar-sc com azejtes extrahidos de dif-

ferentes fructos silvestres, de péssimo cheiro,

misturado com tacula em pó, tornando-se in-

|
supportavel este aroma, a. quem não está aços-
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turaado, e como isto é considerado acejo,

quando téem dc se apresentar ao Soba, ou

pessoa que respeitem, untam-se em tanta quan-

tidade, que com o sol vae lodo o corpo escor-

rendo.

ATMBIBE

E SCAS QUALIDADES

O actual Soba do Quanhama é bomem de

setenta e cinco a oitenta aonos, bem conser-

vado, alto e apessoado; poucas vezes se lhe

vêem os dentes, jamais pessoa de seu povo, a

quem sempre mostra um ar serio, até severo,

serve para impor a auctoridade que exerce;

tudo quanto falia, o faz em poucas palavras,

mui expressivas e com certa arrogância: al-

gumas pessoas do povo, quando se apresen-

tam a fallar-lhe, se lhes conhece c vô o co-

ração palpitante, talvez com o lembrar-se, que
com uma simples vontade, pode dizer: «mata»
E bastante orgulhoso, e por ser a sua terra a

maior e os mais destros para a guerra, apro-

veita-se d'isso para querer dar a lei ás mais

terras, que muito o temem, e quasi seguem
suas vontades c caprichos. Todas as pessoas

idas cm sua terra, jamais indo fazer negocio,

ehama seus hospedes e trata como tacs, não

consentindo sejam oflendidos por seus escra-

vos.

Formava antigamente boa idéa dos brancos;

quando lá estive fui bem tratado, em quanto

não fugiu para seu poder um meu escravo;

mas hoje estou persuadido já nos não lenha

em boa reputação, por zizanias que lhe tenha

roettido o dilo meu escravo; o que bem pro-

va a perseguição que soffri o anno passado

quando tentava passarão Mucuço. Único Soba

não só das terras que tenho percorrido, bera

como das mais, segundo informações (á exce-

pção das do Nano), que se reconhece pelo

aceio e enfeites do seu vestuário ser ellc o

principal da terra. O tratamento que lhes dá
a gente quando lhe falia é, Iay-Muanc-Vitla,

que quer dizer dono ou senhor da guerra.

Tem mais de cem mulheres, e lodos os annos

é reformado este grande numero por novas

que vão substituir as que matou aquelle anno:

com esta grande quantidade de mulheres não
tem filhos mais que dois, tidos antes de en-
trar no Estado; dizem ter sido curado para

os não ter, a fim de se não envelhecer. Aym-
byre, com o ser bruto, não é comtudo de más
intenções; mas o malvado de um irmão por

nome Mulundo conserva tamanho odio a bran-

cos, jamais depois que me viu, que por seu

gosto eu ali teria sido victima, e de certo

correrá este risco outro que ali tente ir.

TEBBA DO VAB.
i

E dc gente da mesma raça que a do Qua-
nhama, tem os mesmos usos, costumes, lín-

gua, ctc. O Soba actual, Ilamandinga, de qua-

renta a cincoenta annos de idade. Terá e*la

terra quatro léguas de comprido e Ires de

largo, e a sua população deverá ser a mesma
que a da Camba, de sele a oito mil almas.

Nada tem de particular mais que a grande la-

goa saída do rio Quintanda, que entra alé

mais de meia terra.

HAXDA.

É menor que a precedente, dizem ter sido

outro tempo alguma cousa poderosa, mas a

ambição dos Muquanhamas a reduziu ao es-

tado em que está de pequena e pobre. A sua

população é da raça dos Mohumbes, conser-

vando os seus usos e costumes; e terá duas a

Ires mil almas: única terra áquera do Cunene
isenta de barbarismo. Seu Soba, Cahube (no-

me de estado), terá setenta a setenta e cinco

annos. Occupam pequeno espaço de terreno

para se conservarem mais unidos. Próximo a

esta terra ha uma grande mina de ferro, da

qual Aymbire se serviu da sua preponderân-

cia para monopólio, não deixando tirar ferro

d'ella senão a esta terra (debaixo de cuja

guarda se acha), Cadima, Mulondo e Camba,

quando está era relações amigáveis; isto para

forçar as roais terras a levarem-lhe os obje-

ctos de que carece, como sal, cobre, veneno

para as flechas, e canhamira.

CAFFIMA.

Tem gente dos mesmos usos, costumes, lín-

gua, vestuário, etc. dos Quanhamas: foi terra

poderosa n'outro tempo, hoje pequena como

a precedente ou ainda menor, reduzida a este

estado por Aymbire; comtudo seu actual Soba,

Ilepunja, de cincoenta a sessenta annos, trata

de aaugmentar, por meio de escravos compra-

dos, já por gado, marfim, e pela astúcia de

ter grangeado grande quantidade de Mucuan-

callas, gente errante que só vive de caça, e

lhes dão as pontas de elefantes que matam;

além d'islo, teve a industria, para se p<ir

a coberto das guerras, de formar um grande

fosso, com estacas agudas enterradas no fundo,

em circumferencia á roda das líbatas, forma-

das todas juntas, seguindo-sc cercas dc pans

mui fortes com uma única entrada; depois do

que tem sido mais respeitado.
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DONGA.

Scodo da mesma raça, alguma dilTerença ha

romtudo no vestuário, lingua, ele. Em logar

dos barretes dos homens c um simples couro,

dotfeitio de uma pá de ferro de forno, com um
recorte a meio, e duas tiras compridas que
amarram as correias: as mulheres já não usam
o tal soesle, e sim quatro grandes torcidas re-

dondas, duas aos lados das fontes, caídas até

aos peitos, e duas outras para traz das costas.

Este gentio ainda é mais bruto e bárbaro que
os Mucuanhamas. Seu actual Soba, Nangola,

de cincoenta e cinco a sessenta annos, c ho-

mem de uma altura c gordura disforme, c o

homem mais alentado que o gentio tem visto;

da maneira que o descrevem, bem se Ibe pódc

chamar o homem monstro; o seu sustento di-

zem ser sufficiente para oito ou dez pessoas.

O tamanho da terra dizem ser pouco mais de

metade do Quanbama, podendo dar-se-lhe cin-

coenta a sessenta mil almas. É mui fértil cm
sal, que faz um dos ramos do seu negocio

com seus visinhos.

Nas costas desta terra, vinte a vinte e cinco

léguas, ha um mato habitado por Mucuancallas,

que, diflerentes da mais raça, lêem residência

lixa, sendo donos das grandes minas de cobre,

que é sabido existirem n 'estas partes, e abun-
da todos os sertões, e o que faz toda a sua

riqueza. Só esta gente communica com elles,

levando-lhes em troca do cobre, tabaco, al-

gumas missangas e pungo (liamba); comtodo
ignoram aonde o próprio logar da dita mina,

cuidado que elles lêem de occullar, receben-

do-os e fazendo com elles estas trocas a grande
distancia de suas habitações. Á excepção d'esta

gente do Dongo, tudo o mais quanto encon-
tram pelas proximidades de seus limites, com
receio que lhe vào vigiar suas minas, é morto
immcdialamcnte. O mesmo Aymbire com todo

o seu poder c orgulho não communica com
elles directamente.

QLAMBE.

È dos mesmos costumes, usos, lingua e ves-

tuário da precedente, lendo o mesmo tamanho
em terra e população. K a gente roais barbara

áquem do Cuncne; quando vão á guerra, tôcm

mais ambição em derramar sangue humano,
do que em fazer presas; são temidos por lo-

dos os seus visinhos, não pelas suas forças,

mas por bárbaros c sanguinolentos. O actual

Soba de menor idade, Handidella, herdou o

estado cm 1848, ate cuja data estava outro

do mesmo nome, que tinha um irmão, que. em-
pregando todos os recursos para o matar, c

não lhe sendo possível fazc-lo, então dispoz-sc

ANN. DO C ULT.— PARTE NÃO OFF.—SERIE I
-

com toda a resolução a entrar pela terra den-
tro só (isto para entrar no governo); quautos

o iam vendo, ficavam quedos e abysmados de •

tal atrevimento, até que chegando á própria

Li bata grande, entra com a mesma arrogân-
cia; o Soba que o avista, fica aterrado, pucha
da muconda (faca de dois cortes á maneira
de punhal), o outro faz o mesmo, c se apu-
nhalam um ao outro, caindo cada um para
seu lado!

*

GAXJELLA.

É dos mesmos usos, costumes, vestuário, e
lingua das duas precedentes, porém é a gente
mais dada e familiar de todas áquem do rio,

já por natural inclinação, já por serem mais
laboriosos, percorrendo annualmentc grande
quantidade d'esta gente por todas as terras,

tanto áquem como além do Cunene, com o seu

negocio de sal, ferro, c cobre, veneno para

flechas e canhamira, em que muito abundam.
Seu actual Soba, Quiha-Nica, é de quarenta a

quarenta e cinco annos; dizem ser igual cm
população ao Quanbama; outros suppõera que,

supposlo nlo abranger tanto terreno, Jcro com-
tudo mais povo. Foi a primeira terra que se

fundou á quem do rio, uVonde descendem al-

guns dos seus visinhos; o que bem prova sua

antiguidade a grande falta de matos e lenhas,

tanto dentro como nas proximidades da terra,

ondea lenha é supprida por bosta secca de boi,

tanto para cozinharem, como para se aquen-

tarem. Ha n'esla lerra, bem como em parte do

Donga, Quambe, Qualude e Quirabande, um
bárbaro c jocoso cslyio. Quando as raparigas

chegam ao estado de mulheres, passara ao tal

iicanamonto, o qual aqui consta de lhe cor-

tarem a extremidade do qtticore (o que as mu-
lheres tôem dentro da natureza feminil pela

parte superior), põem-o no alto da cabeça,

mettido entre porção de cabellos para isso pre-

parado, passara-Jhe em roda uma capa de ma-
teba, c a face de cima é enfeitada com mis-

sangas e conchinhas; este bello enfeite fórma

ao todo o volume de «ma laranja. Tôcm uma
superstição extraordinária com isto : em suas

terras é um crime de pagar-se com grande

quantidade de gado, o tocar-lhe o homem; e

pelas demais terras por onde andam, visto

não vogarem suas leis o costumes, seria bas-

tante o pegar-se-lhes para se matarem de pai-

xão ; não se lhes pergunta o que é, nem tão

pouco se lhes olha attentamente para a cabeça.

i. f i.J! QUALODB*

Terra pequena, pouco menos que o Var;

raça de Muhimbas; conservara usos c coalu-
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mes, c vestuário dos precedentes. Não se assi-

milbam á raça a que pertencem, senão no que
diz respeito a não se sujeitarem a ter Soba.

QUISTOANDE.

Quasi metade doQuanhama; muito rica em
gados; da mesma raça e costumes da prece-

dente: também sem Soba.

QUAMATTO.

São duas terras coro este mesmo nome, e

ambas ellas formam um quarto do Quanha-
ma : os Sobas, um, Nay-Binga, de trinta e cinco

a quarenta annos; outro, Nay-Cuba, de setenta

a oitenta. Tanto uma como outra são da mes-

ma raça, usos, costumes, lingua e vestuário

do Quanhama. É nas costas d'estas terras, a

meio dia de viagem, que se estende um cor-

dão continuo de terras, tendo seu principio

nas margens doCunenc, a)argando-se até perto

do mar, prolongando-sc para o interior até ás

proximidades do Mucuço, raça, tudo de Mu-
bimbas, tornando-sc nada tratavel com o mais

gentio, pela muita riqueza de gado que pos-

suem ; receiosos sejam pretextos para lhes vi-

giarem os gados e guerrearem, por isso só

conservam relações com os da mesma raça.

POtt INFORMAÇÕES.

Ao nascente da liamba, dois dias de mar-

cha, principiara as terras das Nhimbas, que

se estendem do N. a S. para o interior, abran-

gendo até ao rio Cabango, saído das terras do

Nano, do mesmo tamanho ou maior que o

Cuncne. Este rio que serve de demarcação ao

poente dos extensos sertões dos Ganguellas,

que conduzem e circundam oBihé, c o mesmo
que segue para os vastos sertões do Mucuço,
onde se lhe junta outro do mesmo tamanho,
também partido do Nano, por nome Cuitto,

tornando-se aqui já um caudaloso c impor-

tante rio.

Para se ir do Quanhama ao Mucuço, não
obstante este se dizer a rumo de SE. ou SSE,

é preciso comtudo dar uma volta de princi-

piar por Caffima, e só depois de um rodeio

de dez dias de marcha (mato), se encontra o

Cubango, seguindo-se mais quatro pela mar-

gem do mesmo, ao fim dos quaes se chega á

primeira terra das que conduzem ao Mucuço,

chamada Quangar. Esta volta é necessária

fazer-sc cm rasão dos Mucuancallas, mencio-

nados na descripção do Donga, o que não

aconteceria, se a derrota fosse feita por esta,

ou por Quambe, por onde se poupariam al-

guns dias de marcha. Depois que se chega ao

Quangar até ao Mucuço, as terras não formam

mais que um extenso cordão de libatas, a uma
e uma, pela margem do rio, não oceupando

mais largura do que o terreno necessário para

arimarem. A distancia d'esta primeira terra á

immediata, Bunja, são dois dias de viagem, ou-

tros dois d'esta ao Sambio, e igual á quarta

Derico; tendo de andar dentro d elias, da pri-

meira seis dias, dois da segunda, um da ter-

ceira, c tres d'esta ultima. No centro d'ella é

onde fazem juneção os dois rios já menciona-

dos. O rio Cuitto serve de limites aos grandes

e afamados sertões das Amboellas, pelo N.,

assim como ao Poente o fica sendo o mesmo,

depois de se unir ao Cubango, e segue para

o Mucuço, propriamente dito, onde se gastam

mais dois dias. Esta terra é a maior das pre-

cedentes, e seu actual Soba não consente que

pessoa alguma, ida para negociar, passe ao

interior, astúcia de que se serve para mono-
polisar o negocio do centro, porque a elle é

dirigido para dispor, do que tira excessivos

lucros.

As terras por estas partes são immensas;

n uma circumferencia de oito a dez dias tem

mais de trinta a quarenta terras, por muito

próximas umas das outras, tanto áquem como

além (já Amboellas) do rio. A dez dias de

marcha do Mucuço, se lhe junta outro ainda

maior do que estes dois reunidos, saído de

entre S. ou SE. servindo de limites pelo E., e

depois de juntar-se ao outro, o fica Sendo tam-

bém pelo N. e NO. a uns povos que vestem

roupa de couro, e pela descripção que d'el-

les fazem, quando não sejam os Hottentotcs, é

talvez alguma raça d elles saída, ou que se

lhes assimilha.

Possuem gado de tão extraordinário tama-

nho, que uma vacca regular, para se mungir

(o que ellcs não usam), se põe um homem por

baixo da barriga, em pé com a vasilha presa

ao pescoço; algum ha nas terras do Mucuço,

não sendo comtudo mais afieiçoados a ellc,

com receio de excitar ambição de Aymbire c

mais Sobas visinbos, e serem por isso perse-

guidos de guerras, que muito temem por suas

barbaridades.

Ao nascente do Mucuço no centro dos Am-
boellas, dizem ter um rio maior que todos es-

tes, o qual segue para o centro do continente,

uns dizem que para ir desaguar ao N. deLoan-

da, e outros na Costa Oriental. Seu tamanho

é tal que fórma grande quantidade de ilhas

pelo centro ; e é habitado por um gentio que se

sustenta unicamente de peixe e raízes silves-
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Ires que apanha pelas margens. O nome que

dâo a esle rio é Liambeje ou Diambeje.

£ afiançado por todos quantos vão ao Mu-
cuco, que todos aquelles povos das margens

dos rios, quando sentem guerra repentina-

mente nas terras, se deitam dentro de agua,

onde por meio do mergulho se occultam e

conservam horas, andando assim por baixo de

agua, tanto para a margem opposta como ao

longo do rio, levantando apenas de tempos a

tempos a cabeça para tomar ar e vigiar o que

se passa em terra : ora, supposto não haver uma
pessoa que deixe de o aGançar, comtudo julgo

ser exageração, ou por ser gente que pelos seus

rústicos conhecimentos tomam as cousas su-

perficialmente, pois que para assim ser era

preciso que a natureza os formasse serai-am-

phibios (!); no emtanto ficará a averiguação

d este facto para as pessoas que dotadas de

conhecimentos o possam julgar competente-

mente. Todos os matos quantos separam umas

de outras terras jámais nas margens dos rios,

são habitados por Mucuancallas, povos com

côr amulatada, com usos, costumes, vestuário

e liogua particular: vivem errantes pelos ma-

tos que mais abundam em caça, o essencial

de seu sustento, bem como fructas e raízes

silvestres e mel, o qual comem com tudo que

é contido, como cera , nova creação de abe-

lhas, etc. Não gastam fazenda, e quasi nenhu-

mas missangas, supposto abundar em muito

marfim; mas como não téem residência lixa,

ha grande difficuldadc em se procurarem, só

o acaso o pôde permillir: ao que dão grande

estimação, e se lhes compra o marfim quasi

de graça, é com tabaco e pango (liamba). São

francos com viajantes; sc tèem um elefante

morio, e estes chegam, tiram as pontas c

pouca de carne, deixando-lhes o resto.

ANIMAES IRRACIOMAES.

PANDE E DROMEDÁRIO.

dromedário, e ignora-se a existência do outro,

pande, da espécie ou da mesma família da aba-

da, conhecida, pelos gentios d'estes sertões,

por este nome. Tamanho, altura, côr, etc,

representa a mesma abada, com a difierença

unicamente que em logar de ter uma só ponta,

como este animal sobre a tromba superior,

tem mais outra no queixo inferior, por metade
do tamanho da outra, lambem flexível, mas
uma vez embravecido toma igual consistência,

tem uma pequena curva virada para baixo, e

a extremidade inclinada para a frente, ser-

vindo para suspender os objectos prostrados

por terra, aos quaes quer oflender com a ponta

inferior que em todos os casos é a mais offen-

siva. Este animal é mais temido que a abada;

para esta o gentio tem o costume de prostrar-se

por terra quando já não pôde fugir-lhe, e ella

saltando-lbe por cima segue em sua carreira;

0 que já não succede com a pande, porque

com a ponta inferior suspende do chão os obje-

ctos, para os estrangular com a superior.

Tem este animal a grande singularidade de

ter no peito uma pequena ferida do tamanho
de um pero, de nascença

,
por onde sempre corre

uma certa reima; é tão callida sua carne, que
essa mesma pouca gente que a come, fazendo

nso d'ella por alguns dias, lhe rebentam feri-

das pelo corpo, e raras vezes deixa de pro-

duzir diarrhéa de sangue.

Hoje pódc asseverar-se a existência do dro-

medário, nas margens tanto áquem ("poucos),

como além (em grande abundância) do rio

Cunene; eu os vi, e pela distancia a que me
deixaram aproximar para os examinar, não
resta a menor duvida, além de prova evidente,

não serem mui bravios; talvez fácil o apanha-
rem-se e domestica rem-sc. Os naturaes pouco

usam matar estes animaes, aos quaes dão o

nome de dure, pelo pouco préstimo que lhes

conhecem; porque não tendo ponta ou outro

qualquer objecto de que lhes resulte lucro

para venderem, c ser sua carne das mais or-

1 dinarias, unicamente fazem uso do couro para

Além dos animaes já sabidos, originaes de alparcas, pela grossura ser um pouco menor
Africa occidental, hoje ao alcance de todos que o da abada.

seu conhecimento, fallarei em dois animaes, Gambos, 1.° de Setembro de 1850.

que julgo ser novo o conhecimento de um, o
| B. J. Brochado.

TECHNOLOGIA.

III."* Sr.—Tive muita satisfação de receber

o Officio de V. S.' de 9 do corrente mez, dando

uma interessante noticia acerca de dois dos

productos das nossas Províncias Ultramarinas,

que faziam parte da collecção que o Conselho

Ultramarino mandou para a Exposição Univer-

sal de Paris, c ura dos quaes, o denominado

mafurra, V. S.
ê
diz que allrahiu a altenção

Digitized by Google



— 108—
de todos os homens eminentes que se consa-

grara ao estudo das applicações industriaes

da chi mica.

Respondendo pois ao dito OCicio, vou agra-

decer a V. S.\ cm nome d este Conselho,

aquelle seu trabalho; e ao mesmo tempo de-

clarar-lhe que elle foi tido era tanto apreço,

que o mesmo Conselho o vae mandar publi-

car com este Ofticio no Diário do Governo,

para que o Commercio e a industria fabril

possam tirar proveito dos valiosos esclareci-

mentos que V. S.* n'elle lhes offerecc.

Quanto ao mais que sobre o mencionado

Oflicio o Conselho tenha a dizer a V. S.\ re-

serva-se para o fazer opportunamente.

Deus guarde a Y. S." Lisboa, 13 de Dezem-

bro de 1855.=III.-° Sr. Julio Máximo de Oli-

veira Pimentel.—Sá da Bandeira, presidente

do Conselho Ultramarino.

Ill.
mo

e Ex."° Sr.— V. Ex.* tem mostrado

sempre, em todas as epochas da sua vida pu-

blica, um interesse tão decidido e tão esclare-

cido pelo melhoramento o prosperidade das

nossas Possessões Ultramarinas, que me au-

c lo risa a acreditar que a noticia que tenho a

honra de communicar-lhe será por Y. Ex.
1
aco-

lhida com todo o favor.

Entre os productos da interessante collec-

ção que o Conselho Ultramarino, que Y. Ex.*

preside, apresentou na Exposição Universal

de Paris, figurava um queattrahiu a attenção

de todos os homens eminentes que se consa-

gram ao estudo das applicações industriaes

da chimica.

Era este um olco concreto, ou sebo vegetal,

vindo de Moçambique com o nome de sebo de

mafurra um producto inteiramente novo, e

desconhecido até agora na Europa.

Por estas rasões, e porque elle figurava uni-

camente na exposição portugueza, resolvi-me

a fazer o seu estudo chimico, e a apresenta-lo

á Academia das Sciencias de Paris, porque

este era o meio mais conveniente de fazer co-

nhecido em todo o mundo um producto, cuja

' O Sr. Major Salles Ferreira, que conhece muito o»

sertões de Angola, tendo tísIo esta semente, dá a in-

formação seguinte:

uA temente chamada mnfiura em Moçambique tem
em Angola o nome de guimbi. A arvore que a prodiu

acba-«e em abundância no districto de Çncoge, e no
Songo, districto de Talla-Mugongo.

«O sebo ou manteiga que contém este frneto usa-se

como remédio contra a* sarna.

n

Em presença d>sta noticia , o commercio poder» desde

iá faier para Angola as suas encommendas.

exploração pode enriquecer uma das nossas

melhores províncias do Ultramar.

Para a melhor execução d'este importante

trabalho, associci-me com o meu amigo Julio

Bouis, que dispõe de um dos melhores labo-

ratórios de Paris no Conservatório Imperial

das Artes e OíHcios, c que se tem já distin-

guido entre os sábios por trabalhos análogos

de merecimento incontestável. A coadjuvação

dc Mr. Bouis foi para mim muito util e muito

agradável, c elle mostrou nella lodo o desejo

de pôr ao serviço de Portugal, na execução

d'este trabalho, o seu saber e a sua experiên-

cia. Eu creio que o Governo de Sua Mages-

tade não deixará, por certo, de agradecer-lhe

este serviço; e V. Ex.*, que conhece melhor

do que ninguém a grande importância dos

estudos d'esta ordem c a influencia que elles

têem no progresso da industria, não deixará

de o recommendar, c de prestar todo o apoio

da sua influencia para que este serviço, pres-

tado com tão boa vontade c com tanto zelo

por um sábio estrangeiro jlc tanto mereci-

mento, não fique sem ser galardoado, como c

próprio da generosidade do Governo portu-

guez.

Agora permitta-me V. Ex.* que eu lhe dé

aqui uma breve noticia do estudo que eu c

Mr. Bouis fizemos da mafurra, que, apesar

de ser um estudo puramente scientifico, tem

uma grande importância industrial e comraer-

cial, principalmente para nós; e que deve

produzir consideráveis vantagens para o en-

grandecimento das nossas províncias da Africa.

Na execução do trabalho a que me retiro

servimo-nos de uma pequena porção do sebo

vegetal de mafurra e das sementes de onde

este se extrahe, que o Conselho Ultramarino

havia mandado á Exposição de Paris, e tam-

bém de umas amostras do acido solido extra-

hido do mesmo sebo na fabrica do Sr. Ignacio

Uirsch, pelo processo ordinário que se em-

prega na fabricação das velas stearicas; amos-

tras que o mesmo senhor me remetteu n essa

occasião para Paris, pedindo-me conselho so-

bre o processo mais conveniente para bran-

quear aquelle producto.

É dc rigorosa justiça que eu diga por esta

occasião a V. Ex.*, que, sendo o Sr. Hirsch

uma das primeiras pessoas que cm Lisboa teve

conhecimento da existência do sebo vegetal

de mafurra era Moçambique, concebeu imme-

diatamente a idéa de o empregar na fabrica-

ção das velas stearicas, e creio até que para

esse cffeito requereu o privilegio exclusivo.

Como Unhamos á nossa disposição o sebo

de mafurra e as sementes donde elle se ex-

trahe, ainda que as quantidades de que po-

díamos dispor não fossem avultadas, tentámos
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verificar se das sementes, a que se dava no

catalogo da Exposição Portuguesa o nome de

mafurra, se poderia extrahir a matéria que

lioba de ser o objecto do nosso estudo. A ex-

periência confirmou a exactidão do catalogo,

c ficámos plenamente convencidos de que o

sebo vegetal que iamos estudar era, sem a me-
nor duvida, extrahido de sementes idênticas

ás que acompanhavam aquelle producto.

As sementes ou amêndoas da mafurra, no-

me que se Ibe dá em Moçambique, pertencera,

segundo a sua appareocia indica, a uma planta

da família das euphorbeaceas; são de fórma

oval e cobertas de uma ténue casca de côr

vermelha, tendo uma pequena mancha negra

no meio do lado externo. Cada amêndoa pesa,

termo tnedio, 0,*
B
660; a menor pressão e

sufficiente para destacar o invólucro, cujo peso

é igual a 0,»"187, de sorte que a semente

descascada tem o peso de O,«"47 3. As amên-
doas da mafurra assemclbam-se um pouco aos

grãos do cacau; são, pela maior parte, cha-

tas do lado interno e convexas do lado ex-

terno, e dividem-se facilmente, como as de

todas as dicotilodoneas, cm duas partes no
sentido longitudinal.

Tèem um sabor amargo, e os diversos pro-

ductos que d'cllas se tiram conservam perti-

nazmente este amargume. A amêndoa da ma-

furra é dura, e exhala pela trituração o aro-

ma característico do cacau : submettidas á

simples pressão a frio não cedem senão uma
muito pequena quantidade de matéria gorda,

e é necessário recorrer ao emprego da agua

quente ou aos dissolventes usuaes dos corpos

gordos para a despojar completamente. O em-
prego do ether ou da benzina mostrou-nos

que se pôde extrahir d'aquellas sementes des-

cascadas 65 por 100 de matéria gorda: o re-

síduo contém 4,3 por 100 de azote, e par

isso é eminentemente próprio para ser empre-

gado como adubo na agricultura.

Estas sementes cedem aos diversos agentes

uma matéria extractiVa, uma substancia muito

amarga e um producto particular que os alkalis

coram fortemente; roas o ponto essencial so-

bre que fixámos com particularidade a nossa

attenção foi o exame da matéria gorda. A côr

d'esta matéria é ligeiramente amarellada; o

seu aroma é o da manteiga de cacau; é me-
nos fusível que o sebo; o álcool fervente dis-

solve-a em pequenas proporções ; o etber quen-

te facilmente a dissolve, e abandona-a pelo

resfriamento em pequenos cryslaes estreitados.

Os alkalis saponitícam-a, còrando-a notavel-

mente de pardo; porém a maior parte da ma-
téria corante é arrastada pela dissolução al-

kalina. O oxido de chumbo transforma-a igual-

mente em sabão, e a glycerina, que se separa

n'esta operação, apresenta o seu caracter as-

sucarado unicamente depois de lavada com o

ether, que se apodera da substancia amarga.

Os ácidos gordos provenientes da decomposi-

ção dos sabões alkalinos crystallisam, e são

formados de um acido gordo liquido muito

corado, e de um acido solido branco, que

entra por 55 por 100 do peso total da ma-

téria.

O acido liquido solidifica-sc pela acção do

acido hvpoazottco, e dá um producto análogo

ao acido elaidico: a distillação sécea decom-

põe este acido em carburetos de hydrogcnio

e em acido sebacico : fórma também com o

oxido àe chumbo um sal solúvel no ether

;

finalmente possue todas as propriedades cara-

cterísticas do acido oleico.

O acido solido no estado de pureza é per-

feitamente branco e scintilante, o seu ponto

de solidificação é fixo a 60, °5 do T. C., eapre-

senta-sc o acido em massa crystallina c friá-

vel : as suas dissoluções alcoólicas solidificam-

sc cm massa pelo resfriamento. Este acido dá

um sal amraonial solúvel aquente e insolúvel

a frio na agua distillada: os saes que íórma

com a potassa e com a soda decompõem-se

pela acção da agua : o seu sal de chumbo
funde a 115°, e pelo resfriamento coagula em
massa opaca e amorpba; o ether que fórma

com o álcool é solido e fusível a 24 ; final-

nalmente apresenta todas as propriedades do

acido ethalico ou palmítico, estudadas e des-

criptas por Mrs. Dumas e Stas.

As analyses repelidas que fizemos do acido,

do ether, dos saes de chumbo e de prata, con-

venceram-nos de que a composição do acido

existente no sebo de mafurra deve ser repre-

sentada pela fórmula= C." H." 0. 4 =
Á vista d este nosso estudo, a palmitina

contém-se em abundância não só no oleo de

palma mas também no da mafurra, e são es-

tas as substancias vegetaes até boje conheci-

das que a podem fornecer de uma maneira

vantajosa para os usos industriaes; porque

não podémos aqui metter em linha de conta

a existência do mesmo principio que Mr. Ro-

chleder indicou em proporção mínima nos

grãos do café.

Alguns ensaios de um outro género nos fize-

ram conhecer a facilidade com que o sebo da

mafurra distilla, depois de haver sido sapo-

nificado pelo acido sulfúrico, dando por este

processo productos perfeitamente brancos e

com todas as condições requeridas para a fa-

bricação das velas.

Esta mesma matéria, como já disse a V. Ex.',

havia sido tratada na fabrica do Sr. Hirsch,

pelo processo ordinário da saponificação cal-

I carca ; c submeltida á pressão a frio c a quente
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deu excedentes resultados, salva a de6ciencia

do branqueamento; assjm nós entendemos que
na exploração industrial deste producto, para

a fabricação das velas, o processo mais con-

veniente será o da distillação, como o que já

hoje se applica no tratamento do oleo de pal-

ma, excepto se for possível obter que da África

venha o sebo perfeitamente branco e isento

de matéria corante.

Aqui tem Y. Ex.* muito em resumo o ex-

tracto do trabalho que eu e Mr. Bouis apre-

sentámos á Academia das Sciencias de Paris,

e que foi impresso nas actas da mesma Aca-
demia. O extracto publicado n'aquellas aclas

appareceu excessivamente resumido, por falta

de espaço, e porque, estando eu ausente de Pa-
ris, não pude rever as provas, resultando até

d'essas circumstancias a suppressão de uma
parle do nosso trabalho, em que dávamos ao

Instituto a noticia de um outro producto na-

tural das nossas Colónias, que promelte um
grande interesse industrial: tal é a castanha

de Inhambane, fructo de uma trepadeira de

Africa, muito rico de oleo que congela facil-

mente, e que contém também em grande quan-
tidade um acido solido branco e crystalisavel,

análogo, se não é idêntico, ao acido ethalico.

Este fructo fazia também parte da Exposi-

ção do Conselho Ultramarino, e não se via

entre os productos dos outros paizes. O seu

estudo vae ser objecto de um novo trabalho

de que me oceuparei incessantemente, logo

que tenha á minha disposição a quantidade

indispensável da matéria.

Se os productos de que lenho fallado, se

principalmente a mafurra se produz em gran-

de abundância, como asseveram as noticias

vagas que temos de Moçambique, se cila se

pode ainda colher nas outras províncias de

Africa, principalmente na Costa Occidental,

nenhuma duvida pôde haver de que o partido

que o Estado pôde tirar d 'esta producção é

de summa importância. O sebo de mafurra é,

no meu entender, um producto mais rico do

que o oleo de palma; e V. Ex.* deve lem-

brar-se que este ultimo entrava na importa-

ção da Europa, no principio d'este século, só

por algumas dezenas de toneladas, e que hoje

só a Inglaterra consome d'elle muitos milha-

res de toneladas.

Acabarei aqui este meu longo arrazoado;

e a V. Ex.*, como Presidente do Conselho Ul-

tramarino e como enthusiasta dos melhora-

mentos das nossas Colónias da Africa, cabe

promover o estudo de tantos productos mara-

vilhosos que possuímos n'essas regiões ainda

ião incultas, mas que encerram os elementos

de uma grande riqueza e de immensa pros-

peridade. A Africa pede-nos a civilisação; a

Europa pede, em troco d'ella, productos no-

vos de que está sequiosa; faze-los pois conhe-

cer é uma obra de progresso e de civilisação

digna do Conselho Ultramarino, e do talento

e da actividade do espirito illustrado de V. Ex.
1

Deus guarde a V. Ex.* muitos annos. Lis-

boa, 9 de Dezembro de 1855. =111. m8
e Ex."

Sr. Visconde de Sá da Bandeira.= Julio Má-
ximo de Oliveira Pimentel.

BIBLIOGRAPHIA •

Quando no numero dos Annaes do mez de

Outubro ultimo annunciámos a publicação da

Memoria do Sr. Visconde de Santarém sobre

os direitos da Corôa de Portugal aos territó-

rios de Molembo Cabinda e Ambriz, abi dis-

semos que sabíamos que estava a sair do prélo

outra Memoria sobre o mesmo objecto com
desenvolvimentos diversos, para confirmar os

os direitos já demonstrados pelo Sr. Visconde

de Santarém. Efectivamente já se publicou a

Memoria a que então alludiamos, a qual tem

o seguinte titulo :=Factos e considerações re-

lativas aos direitos de Portugal sobre os ter-

ritórios de Molembo, Cabinda e Ambriz, e mais

togares da Costa Occidental d'Africa situada

entre o 5° grau 12 minutos « « 8' grau de

latitude austral, pelo Visconde de Sá da Ban-
d«ra.=É um folheto de 63 paginas com dois

mappas.

D'esta Memoria transcrevemos os seguintes

paragraphos, sentindo não termos espaço para

mais.

«O Governo portuguez* mandando oceupar

o porto do Ambriz teve em visto os seguintes

motivos:

1. " Punir o Regulo do paiz pelos insultos

praticados e roubos commettidos de proprie-

dade portugueza, e peia insolência com que

tratou as advertências e intimações do Gover-

nador Geral de Angola.

2. ° Acabar com o trafico da escravatura,

que por aquclle porto se tem feito em grande

escala.

3. ° Proteger e promover o commercio licito.

4. ° Exercer o direito de soberania que a

Corôa de Portugal tem sobre aquclle território.

«1.° Motivo.—O castigo das offensas pra-

ticadas pelo Regulo não só era de utilidade
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para os commerciantes portuguezes, mas tam-

bém o era para os commerciantes inglezes e

outros, que sofriam os seus insultos e roubos,

como aconteceu no mez de Novembro de 1849,

em que os negros do Ambriz queimaram dois

barracões, com as mercadorias que continham,

pertencentes a uma casa de Liverpool, cujo

prejuízo, segundo participou o Cônsul britan-

nico em Lisboa ao Ministro dos Negócios Es-

trangeiros, em Fevereiro de 1850, era calcu-

lado em 10:000 libras esterlinas; e, como ain-

da no mez de Março do presente anno succe-

deu, tirando o Regulo aos feitores os serven-

tes com que estavam satisfeitos, e obrigan-

do-os a receberem outros em que nào tinham

confiança; de cuja violência resultou, além

de outros excessos, que a uma feitoria ingleza

foram roubados noventa e nove barris de pól-

vora.

> Para trazer o Regulo á rasâo, por este ul-

timo attentado, foi o Commandante da Esta-

ção Naval portugueza, com o Commandante
da corveta americana Dalc, e com o Comman-
dante do brigue inglezZínnel, fallar com clle,

e admoesta-lo. O que não teve resultado satis-

fatório.

«Tudo isto consta do Officio do Comman-
dante da Estação Naval portugueza de 20 de

J

Março ultimo, no qual expõe a necessidade

de se infligir ao Regulo ura exemplar castigo,

por aquellas e outras violências e roubos que
havia praticado nos últimos tempos.

«Outras advertências foram feitas ao mesmo
Regulo pelo Governador Geral de Angola sem

effeito algum; e as cousas chegaram ao ponto

de serem insultados alguns oflkiaes da mari-

nha de guerra portugueza, que ofScialmcntc

tinham ido ao logar da residência do mesmo
Regulo.

«Além d'estas olTensas, diversas outras ba-

via este praticado contra os portuguezes re-

sidentes no Ambriz, sendo ainda recente a

destruição da casa de um d'elles.

«Tendo o Governo ouvido o Conselho Ul-

tramarino sobre este objecto, e havendo-se

conformado com a sua opinião, ordenou ao

Governador Geral de Angola, que, sem de-

mora, procedesse ao restabelecimento da an-

tiga aucloridade da Corôa portugueza sobre

aquella parte da costa c do paiz visinho.

«O Governador Geral Coelho do Amaral,

para cumprir a ordem recebida, embarcou em
Loanda no dia 14 de Maio do corrente anno,

com a tropa que julgou necessária, a bordo

da fragata D. Fernando e de outros navios, de-

baixo das ordens do Capitão de Fragata Ro-

dovalho, Commandante da Estação Naval, e

navegou para o seu destino, onde chegou no

dia seguinte.

a Para se ajuizar da maneira como a oceu-

pação foi levada a effeito, daremos aqui o se-

guinte extracto de um Officio, que o Governa-

dor Geral dirigiu ao Ministro da Marinha e

Ultramar, datado do Ambriz em 21 de Maio
de 1855:
«=No dia 15 desembarquei no Ambriz com

o Commandante da Estação Naval e cincoenta

homens de marinhagem.
« Os feitores queriam fugir com o receio dos

pretos. Consegui aquieta-los.

« Os pretos fizeram algazarras a grande dis-

tancia.

«16— Vieram os pretos com negocio, se-

gundo o costume; mas davam mostras de
muito agastados. Escrevi ao Regulo.

«17—Recebi a resposta do Regulo cm tom
irónico. Escrevi outra vez ao Regulo.

«18—Appareceram os pretos em força con-
siderável e altitude de guerra, com bandeiras

despregadas, e fazendo grandes gritarias.

« Conservaram-se a distancia; mas alguns
delles, sem serem vistos, poderam aproxi-

mar-se de tres casas que estavam fora da nossa
linha, e largaram-lhes o fogo: como todas
são de pau a prumo, forradas de esteiras e
cobertas de palha, era impossível atalhar o
incêndio, apesar de sair a força armada para
o fazer; em presença da qual retirarara-se to-

das as forças dos negros.

«De noite appareceu o fogo em outra feitoria.

«As perdas naquelles incêndios foram di-

minutas, porque os donos tinham acautelado
o melhor, c do resto pôde ainda a tropa sal-

var parte.

«Tendo cu pedido ás casas americanas e
inglezas, aqui estabelecidas, que não permu-
tassem pólvora com os pretos n'esta occasião,

responderam-me com uma negativa polida. O
encarregado da casa franceza, que aqui existe,

prestou-se logo. Eu paguei-lhes a sua recusa,

ofTerecendo guardar-lhes as casas por solda-

dos, a fim de que os pretos não viessem quei-
ma-las por engano. Acceitaram, e agradece-
ram muito.

«As casas incendiadas eram feitorias por-

luguezas.=
« Pelo precedente extracto se poderá apreciar

a maneira como foram tratados os commer-
ciantes portuguezes e estrangeiros, que na oc-

casião do desembarque da expedição residiam

no Ambriz; sendo certo que a tropa saltou em
terra sem opposiçâo; que o Governador Geral
offereceu aos feitores soldados para guardarem
as suas barracas, offerecimento que acceita-

ram: e que alguns d'elles continuaram, ape-

sar do pedido do Governador Geral, a fazer

o commercio de pólvora com os negros que

estavam em armas contra os portuguezes.
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«Parece pois evidente que aqucllcs feitores

deviam experimentar um sentimento de gra-

tidão para com o Governador Geral, pela. al-

tenção que com elles teve, e pela segurança

cm que as suas pessoas e propriedade haviam
de ficar da oppressào e roubos dos negros;

c pela certeza de que em perfeita liberdade

poderiam para o futuro oceupar-se das suas

transacções commerciaes.

«Se houve ali alguma destruição de pro-

priedade, foi ella causada pelos negros rebel-

des, em casas e géneros pertencentes a súb-

ditos portuguezes.

«2." Motivo.—Já na secção precedente se

viu como no porto do Ambriz se fazia em gran-
de escala o trafico da escravatura, e que o

único meio de ali o acabar consistia em oc-

cupar por forças portuguezas aquelie logar.

«Jã dissemos que o Governador Geral, á
sua chegada, achou ali vários barracões com
escravos destinados para embarque. O numero
d'esles excedia a 150. E é notável que nin-

guém reclamou perante o Governador Geral

o direito de propriedade sobre os mesmos es-

cravos. £ todos elles foram logo, segundo as

leis, declarados libertos; alguns mandados
para Loanda, e os outros ficaram no Ambriz
para trabalharem na obra do forte que se eri-

giu : e consta por Officio do mesmo funecio-

nario, que tres raezes depois da sua liberta-

ção, nem um só dos mesmos libertos havia fu-

gido, apesar de andarem soltos; o que é prova

de que haviam sido bem tratados.

«E para impedir o trafico da escravatura

n este porto era urgente a occupaçâo, pois

que este commercio tem augmenlido nos úl-

timos tempos, como se pôde inferir do desem-
barque de 11:400 escravos africanos que teve

logar na ilha de Cuba no anno de 1854, co-

mo se lè nos documentos apresentados ao par-

lamento britannico em 1855.

«3.° Motivo.— Protecção ao commercio li-

cito.— Nas notas acima citadas, de Mr. Sou-

thern, de Lord Palnicrston e do Conde de

Clarcndon, declara-se que no interesse do

commercio inglez o Governo Britannico pre-

tende manter o direito, que diz possuir, de

uma communicação não restringida com esta

parte da Costa.

«A occupaçâo do Ambriz pôde ser desagra-

dável a uma ou duas casas inglezas ou ame-

ricanas, que faziam ali rápidos e considerá-

veis lucros, tanto maiores quanto maior era a

actividade do trafico de escravatura n aquelie

porto, vendendo aos traficantes suas fazendas.

Mas de certo ha de ser de mui grande con-

veniência para a Inglaterra e Estados Uni-

dos, porque tende a reprimir o trafico, e por

isso a diminuir a necessidade de cruzeiros

numerosos, e assim a despeza que com elles

se faz; e tende a assegurar o commercio li-

cito de todos os negociantes das mesmas na-

ções.

a 4.° Motivo.—O exercício de um acto de

soberania sobre os territórios cm questão era

um dever para o Governo portuguez, desde

que o Governo britannico, dando uma nova

intelligencia aos Tratados, pretendeu que por

elles não havia reconhecido os direitos da Co-

rda de Portugal aos mesmos territórios; por-

que poderia iuferir-se que elle acceitava a nova

interpretação, e abandonava direitos que du-

rante tres séculos haviam sido possuídos pela

mesma Coroa. Portanto, se aquelie acto não

fosse praticado, o Governo portuguez comroct-

teria uma gravíssima falta das suas obrigações

para com a Nação e para com o Rei.

«E se este acto de soberania não foi leva-

do a effeito logo depois que cm Novembro de

1846 se apresentou ao Governo portuguez a

nova interpretação do Governo britannico,

proveiu isso, sem duvida, de que no tempo

era que essa communicação foi feita existia em
grande força a guerra civil em Portugal, a

qual não terminou senão em 1847; e de que

nos seguintes annos se não gosou do socego

politico necessário para se cuidar das medi-

das adequadas.»
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AMAIS DO CONSELHO ULTRAMARINO.

PARTE NÃO OFFICIAL.

NOTICIA •

DI

mm TERRITÓRIOS, E BOS POVOS QFE OS HABITAM,

SITUADO» KA PAUTE 31ER I DIOSAL
DA PROV1KC1A DE A3IGOLA,

r»«

B. J. BROCHADO. 1

Lançado pelas vicissitudes da vida n'csle

sertão de Mossamedes, Tui instigado pela cu-
riosidade a que roubasse algumas horas aos

meus aíTazcres, c as destinasse á observação
dos objectos roais salientes d'elle, comprehen-
didos desde a conhecida terra do Dombe ao
Stil de Bengnclla, incluindo a vasta extensão
do território dos Mucubaes, até um pouco ao
Sul do Cabo Negro. A este exame superficial,

seguiu-se-me o desejo de escrever os aponta-
mentos que tinha colhido, a fim de me não
esquecerem certas minuciosidades gentílicas,

que não deixam de ser importantes, conside-

radas debaixo do ponto de vista descriptivo.

MCCLBAES.

Esta região, desde a margem do mar c na
soa maior extensão de largura abrange de
vinte a trinta léguas, e no maior comprimeuto,
desde as proximidades do Dombe até ao Cu-
culiumgiinbe, noventa a cem.

I>rmare«çào.

AoS. com osMuximbas; aoN. com o Dombe;
a L. com o interior servindo de demarcação a

Cordilheira de montanhas conhecida n'cstes

togares; ao O. com o Oceano.

1 E*U noticia, escripta pelo andor da viagem publi-

cada no ultimo numero dos Ànnaet (pagina 187 e seguin-
te*), serve de supplemento á mesma viagem ; e é por
eite motivo que só imprimimos aqui a parte em que
trata de territórios difterentes dos que sc achara des-

<*rtpto« na viagem.

A3S. IM) C. CLT.— PARTE NÃO OFF.—SERIE I.'

DlvlouO.

Em muitas tribus, cada uma d'ellas com
seu chefe. Estas tribus são quasi independen-

tes umas das outras, prestando todavia estes

Chefes alguma obediência a quatro outros prin-

cipaes.
Nrm. dc (tvfraa.

Ainda que com tendência ao despotismo,

todavia não deixam os Sobas de deliberar

cousa alguma, sem préviamente serem ouvi-

dos seus Macoíus, conselheiros.

Qualidade da terrena.

É montanhoso, dando seus inlervallos pas-

sagem ás raríssimas aguas das chuvas que os

tornam vegetáveis, salvo nas margens de al-

guns rios tiliaes da Cordilheira de montanhas
supramencionada, onde a vegetação c mais

ou menos permanente.

Clima.

É ardentíssimo, sendo mais temperado nas
proximidades do mar. É doentio, concorrendo

para isso as más aguas, que no geral são sa-

lobras.
Caracter daa habitante*.

Sem excepção, são tímidos, vingativos, da-

dos ao roubo e a ociosidade, limitando-se uni-

camente a pastarem seus gados vaccum e ove-

Ibum, em que abundam, e que constituem a
sua riqueza e únicos alimentos, sendo o prin-

cipal o leite.

Rrlliflào.

Não se lhes conhece principio algum reli-

gioso, não sendo mesmo idolatras: todavia ha
entre ellcs uma idea vaga da existência do
auctor da natureza, não lhe prestando culto

algum; são assaz crédulos no feiticismo, uso

geral cm quasi todo o gentio da Africa.

Ycatuarle.

O dos homens é assaz simples, constando

apenas de um pequeno couro de carneiro com
que encobrem o assento, e outro com que en-
cobrem as partes genitaes, usando além d'isso

de uma grande trunfa redonda, ornada pelo

-DEZEMBRO 1856. *9
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próprio cabello, constituindo esta um signa 1

distinctivo e o único indicio de luxo entre

elles. O das mulheres consta igualmente dos

mesmos dois couros de carneiro e igualmente

collocados, porém grandes, tendo em torno da

cintura grande quantidade de missangas, in-

dicio de luxo entre ellas: usara trazer na ca-

beça um couro com dois bicos, amarrado de

tal sorte que, a não ser a falta de outro bico,

se assimilha ao chapéu de uma auctoridade

ecclesiastica.
ArmnM.

São unicamente a flexa, a azagaia e o por-

rinho, sendo-lhes desconhecida outra qualquer

arma, a não serem os que vivem nas proximi-

dades dos brancos, que alguns já se inclinam

ás armas de fogo.

nas tribus, mas obedientes e debaixo do po-

der do Soba d'ella.

Pro.

Sal commum em pequenos cristaes, que elles

depois agglomeram formando um cone, única

industria entre elles. Este gentio, pouco dado
á caça, tem todavia algum marfim.

Não cultivara mantimentos, salvo alguns que
vivendo próximos ás terras que os cultivam, o

fazem, mas ainda em pequena quantidade.

QU1LLENGUES.

Esta terra dista de Benguclla quarenta lé-

guas a rumo de S., c comprehende vinte a

vinte e cinco léguas em quadro.

Demarcarão.

Ao N. com o Dombe c Bcnguella ; ao S. com
a raça dos Munhanecas; a E. com o Nanno;
ao O. com a Duília e Cobães.

Forniu •!<• governo.

A mesma que a precedente, todavia ha ali

uma auctoridade portugueza com o titulo de

Regente, que é subalterno ao governo de Ben
guella, eslcndendo-se a sua auctoridade uni

camente aos brancos e 6lhos do paiz que vi-

vem isentos das leis gentílicas
;

pois no caso

contrario depende da approvação do Soba,

tornando-se por assim dizer quasi um governo
mixto.

Existe ali uma insignificante defeza, quasi

com apparencia de um reduclo, porém consti-

tuída de madeira, tendo quatro pequenas bo-

cas de fogo e alguns soldados.

Esta terra que se pôde considerar uma das

maiores e mais opulentas d'eslc Sertão, deve

em grande parle o seu estado de grandeza á

concorrência de muitos herdeiros de d i (Teren-

tes outros Estados, que sendo perseguidos pe-

los chefes dos Estados, que lhes devem perten-

cer, se refugiam n'csta terra, formando peque-

É uma planície semeada de montanhas, e

circumdada por outras maiores; na mór parte

é arenoso, comtudo varia em outros logares:

as chuvas são regulares, como no geral d'estt

costa (de Novembro a Abril); no entanto dá-

se o caso de f.iltarem vários annos, do que

procede haver nessas epochas falta considerá-

vel de mantimentos. Os terrenos são no geral

férteis em vegetação.

Clima.

É quente c doentio, sendo por isso mui fre-

quente* as moléstias geraes da Africa, com

especialidade na estação chuvosa.

É falso em grande parte; não deixando de

serem ladrões, são comtudo hospitaleiros: aio

são dados á guerra, pois quasi no geral são

cobardes e mesmo ociosos como o gentio pre-

cedente e o cuja raça pertencem, pelo que o

Soba toma o nome de Muane Sucuballa, que

quer dizer—-Senhor dos Cobães— visto ser

elle o Soba mais apotentado daquella raça.

neligtAo.

A mesma, comtudo muito gentio ha incli-

nado ao baptismo, abraçando isto como uai

uso nosso, e não como crença sua.

O mesmo que os precedentes quanto aos

homens, porém as mulheres usam sobre a ca-

beça de tres rolos do próprio cabello, adel-

gaçados para as extremidades, dispostos no

sentido da testa a nuca; no mais o mesmo

que as precedentes, isto cora a raça própria

de Quillengucs, pois as differentes tribus re-

fugiadas conservam os usos e costumes da terra

a que pertencem.

Além das usuaes, usam mais das armas de

fogo, a que são muito inclinados, introduc-

ção feita pelos brancos.

Popularizo.

Pôde bem calcular-se sem muito erro, dt

oitenta a cem mil almas.

Prodnrtoa.

Farinha de mandioca, milho, macamballa

(espécie de milho miúdo), massaogo (siau-

Ibante á alpista). Os braneos tôem ali introdu-

zido algumas fructas, não só próprias da Eu-

ropa, como da America.

Digitized by Google



—205—

Esta raça é dividida em seis tribus ou Es-

tados independentes, e composta de sete So-

bados, que são: Huilla, Jau e Umpata que só

formam um Estado, Day, Quihita, Gambos e

maiores bicos, sendo seguro por grande quan-
tidade de missanga. O modo por que amar-
ram o cabello também differe, constituindo isto

differença entre as diversas raças. Usam cm Io-

ga r dos tres rolos das de Quillengnes, quatro,

com a mesma forma, saídos do cume da ca-

beça e rematando nas fontes.

Ao S. com o Ilurabe; ao N. com Quillen-

gnes; a E. com o Nanno; c ao O. com os Co-

Fórma de governo, religião, armas e pro-

ductos, o mesmo que o precedente, exclusiva

a farinha de mandioca.

DESCRIPÇÃO DE CADA UMA EM ESPECIAL

Hl ILLA.

Confina ao N. e O. com os Cobães, servindo

de limites (em parte) a grande cordilheira; a

E. com Quillengnes; e ao S. cora Hay e Gam-
bos.

Está situada entre seis e dez léguas dos

Cobães, vinte de Quillengues, e do Hay e Gam-
bos nove a dezoito léguas. Tem tres a tres e

meia léguas em quadro.

É montanhoso por ser situada próximo da
come da grande Cordilheira, com soberbas

planícies férteis o mais possível, toda cortada

dc pequenos rios e riachos de excedente agua,

que coadjuvam a sua fertilidade, sendo susce-

ptível, em grande parte, das producçòes da Eu-
ropa.

Clima.

O mais temperado em todo aquelle sertão,

com estações regulares, e até alguma cousa si-

milhante ao de Poftngal, jámais desde Maio

Ciirmetrr dos» fc«blt«»tri».

Além das qualidades dos da precedente, são

corajosos para a guerra, devido talvez á ne-

cessidade de defender seu pequeno território.

Os homens usam cabeça rapada ; no en-
tanto alguma consa varia segundo o gosto do
individuo; encobrem o assento com um couro

pequeno de boi, com umas azelhas que se-

guram a uma correia que trazem em torno

da cintura, e pela frente usam de outro que
enfia pela correia e dobra sobre si mesmo,
havendo muitos que já usam panos de fa-

zenda, ao que já boje dão a preferencia. As
mulheres usam de um grande couro cortado

quasi com o feitio de uma toalha, porém com

Pôde dar-se-lhe, sem grande erro, de tres a
tres mil e quinhentas almas.

JAl*.

i>e ih anuirão.

Esla terra tem doze a quatorze léguas em
quadro. Confina ao O. com os Cobães; a E.

com Quipungo; ao S. com os Gambos e ao

N. e O. com a Huilla ; distando duas léguas dos

Cobães, dezoito a vinte de Quipungo, quinze

a dezeseis dos Gambos, fazendo limites entre

cila e a Huilla o pequeno rio Quipumpunhime.

Supposto achar-se tão próximo da Huilla,

alguma consa varia; no entanto pouco differe

do d'aquella, tendo grande parte do terreno

incapaz de cultura, por se achar situada so-

bre o cume da grande cordilheira

Clima e o mais, o mesmo que a Huilla.

Dez a doze mil almas.

UHPATA.

Este pequeno Estado é pertencente ao Soba

do Jau, do qual é tributário, conservando-se

ali aquelle chefe com o nome do Soba, por

um antigo costume entre elles, por ter sido

este povo e o de Hay, os primeiros povoado-

res d aquellas partes.

Drruarr«r4o.

Fica comprehendida na antecedente, pois

forma tudo a mesma terra, bem assim todos

os mais artigos.

HAT.

Este pequeno Estado se acha debaixo da
protecçlo do Soba dos Gambos em ratio de
suas pequenas forças.

eiaarriirA*.

Tem meia légua era quadrado. ConGna ao
S. com os Gambos ; ao N. com o Jau ; a E.

com Quipungo; ao O. com os Cobães ; distan-

do dos Gambos oito a nove léguas, seis do
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Jau, dezeseis a dezoito de Quipungo, e cinco

a seu dos Cobies.

. tanlUUidc de «erres*.

Pouco diflcre do do Jau, comtodo é o logar

de todo o sertão onde ha mais abundância de

mantimentos, não só porque .aquelle povo ca-

pricha sobre isso, como também por o terre-

no o facilitar; também é onde se encontram

os melhores pastos para gado.

Clima.

Pouco ou nada diflcre do do Jau, não só

pela pouca distancia, como também por se

achar quasi na mesma elevação.

Não se lhe poderá dar mais de mil a mil e

duzentas almas.

QUIPDXGO.

Benai-caçAo.

Tem sete a oito léguas em quadro. Confina

ao N. com Quillengues; ao S. com Mulondo;

ao O. com o Jau; a E. com os vastos sertões

do Nanno: dista de Quillengues doze léguas,

quinze do Nanno, vinte de Jau, e* vinte e

quatro de Mulondo.

Qualidade do ferreae.

É bastante montanhoso e alguma cousa mais

quente que os precedentes.

Populaça*.

Terá de oito a dez mil almas. Este povo é

o mais ladrão de toda esta raça. Chegam a

acommetter comitivas de viandante pelas es-

tradas, resultando d'isso o serem poucas as

terras que tenham com elles boa amisade.

QIT1UITA.

Esta terra tem meia legua em quadro.

I»rmarcação.

Confina ao S. com os Gambos, servindo de
limites o rio Caculo-Var; ao N. com o Hay,

cinco léguas; a E. Quipungo dezoito; ao O. com
os Cobâes oito léguas.

Ê o mesmo que os Gambos, junto ao qual

se estabeleceram para se porem a cuberto de

seus inimigos, sendo fundado este pequeno

Estado por um fidalgo da terra da Bailia, que
sendo expulso por seus habitantes, se refu-

giou neste logar com o povo que o quiz acom-

panhar; isto, segundo dizem, haverá uns trinta

annos.

Já é mais quente que os precedentes, por
ficar em posição menos elevada. Aqui já vão
Analisando as montanhas.

População.

Deverá ler de mil a mil c duzentas almas.

«AM

Este Estado tem de vinte a vinte e duas lé-

guas de comprido de N. a S. e oito a dez de

E. ao O.
I»<*niarcaçAo.

Ao S. com o Humbe vinte e quatro léguas;

ao N. com o Hay e Jau; a E. com Mulondo
vinte e quatro léguas; e ao O. com os Cobâes,

duas a tres.

fórma do ftOYerHO.

É a mesma que as precedentes ; comtudo tem

a observar-se que nas terras de gentio quanto

maiores, mais despotismos e arbitrariedades

commettem os Sobas, porque é de sua crença

assim faze-lo, para se tornarem temidos e res-

peitados pelo seu povo, o que já não succede

aos das terras pequenas, que lhes convém
afagar.

É pouco montanhoso, por ser onde finali-

sam as ramificações da grande cordilheira, co-

meçando aqui as extensás planícies de todo o

resto do interior. O terreno é barrento em
grande parle, mui irregular e variado; tem
força de vegetação na estação chuvosa, mas
logo que as chuvas deixam de ser regulares,

acaba, devido isto á fortidão demasiada do

terreno.
CsMina •

Alguma cousa já diflcre do da Duília e Jau,

porquanto achando-se menos elevada do que
estas, já é alguma cousa mais callido, princi-

palmente na estação chuvosa, em que não só

os brancos, como os indígenas, são accommel-
tidos ordinariamente de febres intormiltentes.

Caraeler d«a habitante*.

Supposto que não são tão valentes como os

da Huílla, comtudo não se podem chamar co-

bardes, concorrendo muito para isso o orgu-

lho de que são possuídos, visto ser a terra

mais populosa d esla raça.

Pôde dar-se-lhe de cincoenta a sessenta mil

almas.

Em todas estas terras ha cera em alguma
abundância, com especialidade na Huilla, Jau

e Quipungo. Também ha algum marfim, sendo
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maior numero nos Cambos, em rasSo de

os mais dados á vida de caçador.

ali (Gambos) existe grande quan-

tidade dc pedra iman, bem como porção de

minas de ferro, e por isso talvez outros rac-

taes, o que se ignora, por não haver inda ali

ido um homem entendido sobre tal matéria.

MUIIU.UBES.

Três Estados differenles sSo coraprehendi-

dos n'esta raça, a saber: Mulondo, Camba c

llumbe.

Ao N. e NO. com os Gambos; ao O. com
as terras do Solle e Dongona (raça Muximba)
tres a quatro léguas; a £. com terras perten-

centes ao Nanno, S. e SE. com o rioCunene,

o que serve de limites a estas terras.

MLLOXDO.

Este Estado tem oito a nove léguas em qua-

dro.

Confina ao N. com Quipungo vinte c quatro

léguas; ao S. com o rio Cunenc; a E. com o

Luceque vinte e cinco léguas ; ao O. com a

Camba, seis.

Fórma de governo, religião e armas, o

mo que o geral.

É arenoso, mas fértil nas estações chuvosas,

tendo extensas planícies. Não tem rio nenhum
mais que o dito Cunene, na margem do qual

e situada a terra, estendendo-se ao longo por

rtle no maior comprimento.

É mais quente que o dos Gambos, não dei-

xando comtudo de ser igual, quando não mais

salubre.

Silo os roais ladrões e também laboriosos

desta raça, e valentes para a guerra, mas não
tanto como os da Camba. São hospitaleiros

como o geral n'estas tres terras.

Os homens usara a cabeça rapada, dois ou

tres pequenos rabichos no alto da cabeça, fa-

zenda adiante, e couro de boi atraz. Às mu-
lheres não usam missangas na cintura como
as demais terras até aqui descriptas; usam de

pano adiante e atraz, cassungas e missangas

no pescoço mui variadas e o mesmo na ca-

beça. O amarrado do cabello é, desde a nuca
até á testa, mui similhante á parte superior

de um capacete grego, e terminando lateral-

mente por duas rosetas de cabello natural si-

milhantes ás orelhas da girafa.

Àlém dos que produzem nas outras terras,

com excepção o milho que semeiam pequena

porção, por serem pouco afeiçoados, é notá-

vel por uma espécie de feijão que dá debaixo

da terra, bem similhante ao mendobim, com
gosto particular, ao que os naturaes dão o

nome de lingomene.

Poderá ter dez a doze mil almas.

CAMBA.

Tem quatro léguas em quadro.

Confina a N. e NO. vinte c quatro léguas;

a E. com Mulondo; ao O. com o Humbe, oito

a nove léguas ; S. e SE. com o rio Cunenc.

Caraelrr *om habllnntr».

Os mais familiares, jámais cora brancos;

são os mais destros para a guerra, pelo que
são temidos por terras poderosas.

Cinco a seis mil almas.

UUMDE.

Tem dezeseis léguas em quadro.

I»eiiiar««çrio.

Ao N. Gambos, vinte e quatro léguas; ao O.

as terras do Solle e Dongona, tres a quatro lé-

guas ; a E. a Camba ; ao S. e SE. o rio Cunenc.

São mais fracos para a guerra que os dois

precedentes povos, sendo além d'isto bastante

orgulhosos, o que para isso concorre serem

os mais ricos em gados; no entanto os bran-

cos não deixam de ser ali bem tratados.

De cincoenta a sessenta mil almas.

N estas terras, o gentio é o mais destro que
se conhece no jogo do porrinho, de que tiram

vantagem sobre todos os outros povos.

Nas duas ultimas não ha cera, salvo em
Mulondo, que a aproveitam, tornando-se assim

mais um ramo não pouco importante compa-
rativamente com outras terras, o que jã não
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succede á Camba c Ilumbe, que esperdiçam

O bagaço da cera depois de haverem chupado

o mel.

Também ha marfim em alguma quantidade,

pois não obstante haverem caçadores, empre-

gam mais a pequena industria de fazerem

grandes fossos nas proximidades do rio, co<-

berto por cima com ramos c folhagem, onde
cáem grande numere de elefantes, na occa-,

sião que vem beber agua.

O Humbe é cortado pelo rio Cacnlo-Var, que

tendo sua nascente ao NE. da Huilla, quatro

a cinco léguas, depois de receber dali al-

guns riachos, e o rio Quipnmpunhime, passa

por Quihila, corta os Gambos ao meio no seu

maior comprimento, segue ao Humbc, e des-

agua no Cunene.

DESCR1PÇÍO DO RIO «'NESTE.

Este rio tendo sua nascente em Galanguc,

BO centro das terras do Na duo, depois de ba-

nhar vários Estados daqoelles sertões, e re-

cebendo vários rios e riachos, chega aoLuceque
(ultima terra ao poente do Nanno), onde re-

cebe mais, um Hé e outro Culo-Var; e se-

guindo ao mesmo rumo (poente) vinte e cinco

léguas, chega a Molondo, onde se lhe junta

mais o rio Quintanda (vindo das Nhcmbas e

Banda, a rumo de E. e ESE.) segue a Camba
c Humbe, a meio do qual se lhe reúne o Ca-

culo-Var c continuando a banhar Dongona, c

Solle e mais vários povos pouco conhecidos

da raça de Muximbas, dizem que já não mui

. distante do mar, se prolonga ao longo da

costa por alguns dias de marcha a rumo dc

entre S. e SO., ate que desagua no Oceano.

Suppõera-sc ser este rio o que na desemboca-

dura do mar chamara*=das Trombas. =No
tempo da secca o seu leito (fallo nas terras do

Humbo ou Muhambes) tem de cincoenta a

sessenta braças de largo, c fundo sufficiente

a navegar uma lancha, mas na força das aguas

trasborda e suas margens abrangera meia lé-

gua e mais.

Todo elle é coalhado de jacarés e cavallos

marinhos, onde a natureza parece ter sido

mais pródiga que n 'outra parle, com a propa-

gação de similhantes âmphibios.

O exame d'este rio, é indubitavelmente ne-

cessário, pelas importantes vantagens que
delle podem resultar a este districto, taes são

a fertilidade de suas margens, localidade, ha-

vendo abundantíssima quantidade de malas e

excellente temperatura, sendo para lamentar

que da parte do Governo tenha havido tanta

inacção, desprezando oferecimentos de pes-

soas que, com algum conhecimento do sortío,

coadjuvados por elle em algumas despezas, se

prestariam levar ao cabo tio útil empresa!...

Ao poente dos Gambos, vinte a vinte e cinco

léguas, e ao S. onde tinalisam os Cobães, dez

a quinze léguas, principia a ser habitado por

esta raça, que cm grande parte se pode dizer

não terem residências fixas; elles vivem onde

mais commodidades encontram para pastagens

de seus numerosos gados, considerados por as-

sim dizer quasi errantes; comtudo sempre den-

tro dos limites d'aquellas partes, onde não ha-

bitam outros povos. Esta raça se estende desde

quarenta a cincoenta léguas de Mossauiedes a

rumo doS., até ao rio Cunene, onde nas mar-

gens áquem do mesmo, e ao O. do Humbe,

formam as duas poderosas terras do Dongona

e Solle, abrangendo até as proximidades do

mar, mais ou menos povoado.

Passando a outra banda do rio, segae o

mesmo cordão de immensas terras, tudo da

mesma gente, que circnmdando as terras li-

milrophes ao Quanhama pelo O. até á costa do

mar, se prolongam até mais de 156.

Estes singulares povos são selvagens o quin-

to é possível; não communicam com seus visi-

nhos, logo que sejam de outra raça ; nem tão

pouco consentem ninguém dentro de seus limi-

tes, com medo que lhe vão vigiar seus gados para

lhos irem roubar com guerra, para o que são

valentes em defeza de seu território, e prefe-

rem antes morrerem devorando seus inimigos,

do que serem prisioneiros d'elles. As próprias

mulheres fazem tanto estrago nas guerras, co-

mo os mesmos homens. São amantes de seu

paiz natal, a ponto que se nào sujeitam a

escravidão, como os demais povos; preferem

antes serem devorados pelas (eras ou acaba-

rem á mingna em suas repetidas fugas, ao me-

lhor tratamento que se lhes dé. Não' cultivam

mantimento nem cousa alguma para sua ma-

nutenção, unicamente se alimentam de leite,

carne e fructas silvestres. As únicas armas sào

azagaia, porrinhos e flechas envenenadas.

N

Foriu* de governa.

Assimilha-se ao republicano. Não tem Soba,

nem quem os governe; quando se trata da de-

feza do paiz, a causa é communi, e quando ha

alguma questão, são chamados dois ou tres dos

visinhns mais velhos, e o que elles decidem

é considerado como sentença definitiva ; no

mais, todo o Chefe de familia é senhor abso-

luto nos seus limites, e sobre o que lhe per-

tence.

Digitized by Google



209—

VARIEDADES.

Os progressos da exploração do interior da

Africa são um objecto de tanta importância,

não só debaixo do aspecto «cientifico c geo-

graphico, mas mesmo debaixo do ponto de vista

económico, especialmente pela influencia que

pode ter no estado social e económico das ter-

ras do litoral, que os nossos leitores estima-

rão ver em breve quadro a extensão, e de al-

guma sorte o alcance das viagens do Dr. Barth.

Para isto aproveitámos a noticia que d'ellas

publicou um illustre sábio e geographo, M. A.

Peterroann. E podemos acrescentar que a via-

gem do Dr. Barth se está imprimindo em Go-
tba, debaixo da direcção do illustre viajante,

e brevemente se publicará.

O Dr. Barth embarcou cm Marselha cm 8

de Dezembro de 1849, em companhia deOvcr-
weg. Chegados a Tripoli, os dois viajantes ex-

ploraram os montes Gharios, depois do que

se dirigiram, a 23 de Março de 1850, para o

lago Tcbad, com Richardson, que ao depois

veiu a fallecer. Atravessando os Oásis de Ilessi

e de Chiati, Murzuk e Jerdalus, chegaram a 15

de Julho ao Cassar-Junun, ou palácio dos de-

mónios, na visinbança de Ghat. Em quanto ex-

ploravam este grupo de collinas, o Dr. Barth

perdeu-se no deserto, c esteve a ponto de mor-

rer. Esteve vinte c oito horas sem beber agua, e

matou a sede com o seu próprio sangue. Tendo
passado por Gbat, Talcsscles, e Aison, os via-

jantes entraram no reino de ÀirouArben. Aqui

o Dr. Barth pelo seu aspeoto enérgico e reso-

luto diante de um bando de Tuariks, que que-

riam embaraçar-lbes a passagem, salvou a ex-

pedição de uma vergonhosa retirada. Posterior-

mente, deixando os companheiros em Tinlel-

lust, emprehendeu só uma viagem a Agadez

(de 4 de Outubro a 6 de Novembro), e com
esta exploração augmeotou muito os nossos

conhecimentos da geographia da Africa Septcn-

trional.

A expedição entrou no Sudan no 1.* de Ja-

neiro de 1851, ea 11 chegou a Tegelal, onde

ot> viajantes se separaram, e Barth se dirigiu

para Kachna e Kano. N'cste ultimo ponto co-

lheu preciosas indicações para indagações pos-

teriores. Na sua viagem para Kuka recebeu a

triste noticia da morte de Richardson, que ti-

nha acontecido a 4 de Março em Ungurulua.

Correu a toda a pressa a este logar para cum-
prir os ultimes deveres ao seu companheiro de

Tomou coou de todos os seus papeis

e mandou-os para Londres, onde pouco depois

foram publicados.

Chegando a Kuka a 2 de Abril, Barth

achou a expedição em inteira desordem; não
bavia provisões nem meios de transporte, e

os fundos estavam acabados. Conseguiu que
o vizir de Bornu lhe emprestasse dinheiro,,

pagou as dividas de Richardson, c salvou as-

sim segunda vez a expedição de um desastre,

que, se elle não fora, seria inevitável.

A 29 de Março dc 1851, Barth fez a sua

memorável viagem a Adamawa, e n'clla des-

cubriu o rio Binué, cujo curso ficou sendo

para a sciencia c para o commercio um meio

para peneirar cm regiões até então desconhe-

cidas e inaccessiveis da Africa central.

Voltando a Kuka a 22 dc Julho Barth ex-

plorou o Kanem na companhia de Overweg,
depois seguiu até Musgo, e ainda além. A sua

estada nestes paizes prolongou-se até ao 1.°

de Fevereiro dc 185i. Tornando a ficar só

n'csla epocha, emprehendeu nova viagem em
outra direcção, e atravessando o rio Chary,

entrou no Bagirmi até Mansenba, capital d'este

paiz: c enriqueceu com conhecimentos novos

e positivos a geographia dos paizes situados a

Sudoeste do lago Tchad até á bacia do Nilo.

A 27 de Setembro de 1852, Barth perdeu

o seu único companheiro e amigo Overweg,
que morreu perto do lago Tchad. Triste, mas
não desanimado eom esta perda, o intrépido

viajante resolveu continuar só as suas explo-

rações, e emprehendeu catão a sua aventu-

rosa viagem dc Tombuctu. Deixou Kuka a 25
de Novembro de 1852, chegou a Kachna em
23 de Fevereiro dc 1853, a Sakatu no prin-

cipio de Abril, c entrou cm Tombuctu em 7
dc Setembro. Depois dc uma residência de
perlo de um anno n'esla celebre cidade, vol-

tou a Kano, onde estava a 17 de Outubro de
1854, e no 1." dc Dezembro encontrou o Dr.

Vogel de caminho para Kuka. D'ahi atraves-

sou o Sabara até Tripoli, e, como é bem sa-

bido, chegou a Marselha a 8 de Setembro

(1855). Poi para Londres dar conta dos seus

trabalhos ao Governo e á Sociedade de Geo-
graphia.

M. A. Pelerman já depois da chegada do
Dr. Barth recebeu uma carta d'elle, datada

dc Murzuk em 20 de Julho; carta que não
perdeu da sua curiosidade, por dar noticias

de outro sábio explorador que licou em Afri-

ca, o Dr. Vogel. Este bavia chegado até Ya-
koba, a celebre cidade dos Fellatás, aonde
Lander, Overweg, Barth, e a expedição do
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Tchad cm vão tinham tentado penetrar. Vo-
gel é o primeiro europeu que tenha entrado

n'esta cidade. Eis-aqui, segundo as observa-

ções do sábio viajante, a situação d'este logar:

10° 17' 30" latitude; 9* 28' 0" longitude

de Greenwich : o que differe consideravelmente

da posição que até aqui se lhe tinha supposto,

c a transporta muito mais para o noroeste. De
Yakoba, Vogel propunha-se a continuar a sua

viagem para o sul, e atravessando o Biuué,

entrar no Adamawa, e effectuar a ascensão da

grande montanha Alantika, situada ao su-

doeste de Yola, na intenção de penetrar até

Ti bali e Baya, para tornar depois ao nor- '

deste, e tentar a exploração do Waday.
Consta pelos joroaes allemães que o senado

da cidade de Hamburgo, pátria do Dr. Barth,
tinha resolvido que se cunhasse cm honra do

joven e corajoso sábio uma medalha de oiro.

Muitas corporações scientificas, e em primeira

linha a academia das sciencias de Berlim, teem

adraittido o Dr. fiarth no seu seio.

NOTICIAS ItECEXTES.

AN60LA.

Em Officio n.° 11 de 23 de Setembro de

1855, participa o Governador Geral, que fez

expedir a todos os chefes de districto e com-

mandantes de presídios uma circular, que se

acha publicada no respectivo Boletim Official

n.° 5:1 da mesma data, chamando a altcn-

çào d estes empregados sobre as grandes van-

tagens que podem resultar á Província de An-
gola da exportação do tabaco, pela grande

escala de consumo que este género offerecc;

tomando por essa occasião todas as providen-

cias que Ibe pareceram conducentes a obter o

maior incremento da cultura d'aquella planta.

Também houve noticias de Mossamedes, das

quaes consta, que n'aquelle estabelecimento

progrediam os trabalhos agrícolas, principal-

mente da cultura do algodão.

MACAU.

Em Officio n.° 13 de 12 de Setembro de 18 55,
^participa o Governador de Macau, por occa-

sião de remetter o balanço da receita e des-

peza d'aquclla província relativo ao anno eco-

nómico de 1854-55, que o estado da fazenda

publica é tão satisfactorio, que tendo já no anno
económico anterior começado a diminuir a

mezada, por que sacava sobre Londres, ia ces-

sar inteiramente de o fazer, esperando que

não lhe será mais necessário recorrer a simi-

Ihante meio, para fazer face ás despezas or-

dinárias do estabelecimento.

Em Officio n.'14 de 12 de Outubro do mes-

mo anno, acompanhando o orçamento da re-

ceita e despeza d'aquella província para o an-

no económico de 1856-57, informa o dito Go-
vernador, que o deficit que tinha progressiva-

mente diminuído desde 1851, desapparece in-

teiramente n'estc orçamento, havendo ainda

um saldo provável de 1:226 patacas.

TIMOR.

Por um officio do Governador Manuel de

Saldanha da Gama, datado de Dilly aos 14 de

Setembro de 1855, consta o seguinte:

O rendimento da alfandega de Dilly no anno

económico de 1854-55 foi o dobro do do anno

anterior.

A exportação de milho para a Austrália vac

augmentando todos os dias.

O Governador espera que em poucos annos

esta colónia lerá suílicientes meios para fazer

face á sua despeza.

O Capitão da barca Resolução, que havia

dc sair para Lisboa no dia 15 de Setembro,

vem bem informado dos géneros de Portugal

que em Timor podem ter venda, dos que se

podem exportar, c da estação em que os na-

vios ali devem tocar.

A Companhia Commercial comprou uma es-1

cuna, na qual foi para Singapura uma carga

de sândalo, género que começa a ter saída.

No anno económico de 1854-55 entraram

no porto de Dilly

:

Navios ToHtladox

3 Portuguezes 36»

20 Hollandezes 790
4 IngJezes 551

27 1706

A exportação consistiu cm côra, milho, ar-

roz com casca, café, batatas, trigo, cebolas,

tartaruga, sândalo, e oitenta e cinco cavallos.
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ANUS DO CONSELHO ULTUHAUNO.

PARTE NÂO OFFICIAL.

MEMORIA
ACUCA M

DISTRICTO DE CABO DELGADO

PR 1.0 »B*HO*

JEROXYMO ROMERO

SE4CKD0 TB*EXTE DA ARMADA.

III.™
0
e Ex."° Sr. Visconde de Sá da Ban-

deira. —Quando, depois de ter servido na
Província de Moçambique por espaço de oito
annos, governei as Ilhas de Cabo Delgado e
suas dependências, tratei de colligir mate-
riaes que me habilitassem a escrever uma
Memoria descriptiva d'cste Districto.

Emprehendi este trabalho, porque as noti-
cias daquelle vasto e importante território

andam muito escassas em todas as obras, que
se tem publicado com referencia á Costa Orien-
tal de Africa.

O interesse que V. Ex.' toma pelo progresso
e civiltsaçâo das nossas Possessões Ultramari-
nas suscilou-me a lembrança de oflerecer a
V. Ex.' um tributo do meu reconhecimento, de-
dicando-lhe esta Memoria.

Foi preciso vencer muitos receios para esla
deliberação, por isso que afeito á vida do mar,
com quanto ella não seja incompatível com a
das letras, tenho mais uso da linguagem dos
ventos e das tempestades do que da dos ho-
mens cultos.

Empreguei o maior cuidado em conservar
a verdade dos factos na sua maior pureza, já
que os não podia revestir das bellczas da ex-
pressão.

Digne-se, pois, V. Ex.' aceitar esta home-
nagem da minha alta consideração, e do meu
maior respeito.=De V. Ex.* creado, venera-
dor e obrigadissimo.= Lisboa IS de Março
de 1855.a=/eronymo Romero.

A»H. DO C CLT.— PABTE NÃO OFF.—SERIE I. -

DESCRI PÇAO DO DISTRICTO DE CABO OEL64DO.

O Governo das Ilhas de Cabo Delgado ou
de Querimba, sexto Districto militar da Pro-

víncia de Moçambique, comprehende, alem do
A rchi pélago das mesmas Ilhas, o Continente

que se estende ao longo da Costa na distancia

de 170 milhas desde a margem esquerda do
rioLurio, situado lat. Sul 13° 31', e 40° 28'

E. do meridiano de Greenwich até Cabo Del-

gado, que está em 10' 41' de lat. S. e 40° 35'

de long. E. do mesmo meridiano, e que põe
termo aos limites d'aquella Província pela

banda do Norte.

ARCHIPELAGO DAS ILHAS DE CABO DELGADO.

Este Archipelago .que jaz na lat. 12* Sul,

compõe-se de vinte e oito Ilhas, das quaes a
maior, Amiza, tem de comprimento 8 milhas,

el e meia de largura; a saber: Quipaco,Qui-
ziba, Fumbo, Calaluhia, Samucar, Querimba,
Ibo, Materno, Rolas ou Crianvé, Molandulo,

Inhale, Macaluhé ou Mahâto, 1. dos Mastros,

Xanga, Zanga, Minhuge, Tirabuza, Naraego,

Zuno, Luhamba, Mistunso,Numba, Quia, Ami-
za, Caiamimo, Longa, Cungo, Ticoma; não
fatiando nos baixos, restingas, coroas de
areia e pedras á dor de agua, a que alguns

escriptorcs tèem dado o nome de libas. São
actualmente quatro as Ilhas povoadas; Ibo,

Querimba, Fumbo e Materno. As demais estão

deshabitadas. Todas cilas Gcam próximas umas
das outras, formando com a terra firme um
canal, cuja largura varia de uma até dez mi-

lhas, abrigado de todos os ventos e do mar,

por onde navegam com toda a segurança em-
barcações de pequenos loles, que se empregam
no commercio de cabotagem. Ha entre ellas

muitos ancoradouros seguros e abrigados para

navios de alto bordo. Afora a Ilha do Ibo, to-

das as outras do Arcbipelago são propriedade

do Estado. Arrendam-se de 3 em 3 annos, em
hasta publica, perante a Delegação da Junta

de Fazenda da Província, por pequenas quan-
tias pagas em prestações annuaes. Os rendei-

— JANEIBO 1856. SO
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ros arrematam o exclusivo da pesca da tarta-

ruga, a extracção do maná, e a apanha da
urzclla na Ilha ou Ilhas que arrendaram, re-

cebendo alem d isso, nas que são povoadas,
o dizimo.

ILHAS HABITADAS.

IDO.

Esta Ilha está situada na lat. 12° e 20' S.,

c long. do meridiano de Greenwich 40° 37'

57' E. A sua maior extensão c de li milhas,

c de 3 e meia a maior largura. É terra baixa
e rasa, assente cm rocha calcarea, de que se

faz extracção para construcção de casas e fa-

brico dc cal.

Tem somente uma povoação, a Villa do Ibo,
habitada por 2:422 indivíduos de ambos os
sexos, de todas as idades, de diflerentes reli-

giões e condições, sendo

Chrislãos livres 407
Mouros 143
Baneanes 12
Balias 8
Christãos escravos 1:35;>

Mouros 437

2:422

Ciia-se ali gado vacum, cabrum, suino c
asinino em porção sufliciente para satisfazer

ás necessidades dos habitantes. Ua lambem
aves domesticas c do mato.
Em volta da Ilha, junto á praia, dá-sc bem

a mangue ou mangal, que produz excedente
madeira para construcção dc casas; boal.enha,
e urzclla dc inferior qualidade. Do mesmo
modo vegeta abundantemente o coqueiro, que
é uma das arvores mais interessantes da Africa
pelas suas variada» c úteis producçôcs.
A planta do anil, que muito avalia pela sua

importância commercial, nasce por toda a
pnrte^vivc c morre sem cultura c desapro-

São muito escassas as colheitas dc café, a<~

godAo, pimenta, milho miúdo e grosso, feijão,

mandioca, maná, c maçã brava» É pouco car-
tívada esta Ilha por ser muito pedregosa, len-
do os agricultores de mandar fazer á terra

firme as suas plantações. A Villa do Ibo é a
Capital do Districto, onde reside o Governan-
do?, a Gamara Municipal, o Juiz Ordinário,
o Parocho, o Suh-Dclegado do Procurador Ré-
gio, o Tbcsoareiro Almoxarife, e o Capitão»
Mor c Sargcnto-Mer das terras formei

Ha nesta povoação, para defeza delia, uma
fortsleza e dois pequenos fortes.

A fortaleza , a que se dá o nome de S. João,

ergue-se junto á praia, demorando ao NO. É
construída de pedra calcarea em forma de uma
cstrclla, com muralhas de 10 pés, e sem fosso.

Está guarnecida dc 15 peças dc arlilheria, dc
ferro, c 2 de campanha, de bronze, cujos re-

paros se acham em menos mau estado. Dentro

d esta fortaleza ha quartéis para alojar com
alguma commodidade 300 praças. Reside ac-

tualmente n'cllcs a companhia de infanleria

de linha, que lira o nome da Villa, cujo cue-

clivo é dc 00 a 70 praças dc nativos. Esta

força, que é a única destinada para a guar-

nição de todo o Distncto, destaca ann uaimente

10 praças para Moçambique. É subordinada

e resiste muito aos rigores do clima; porém
falta-lhe a instrucção, o garbo, a disciplina

,

a actividade, o valor c o brio do soldado eu-

ropeu, que vive nestas paragens meibor do
que em outra qualquer localidade da Província.

Na pequena casa de arrecadação que aii se

encontra faliam armamentos, petrechos,

nições e mais trem dc guerra, uão

fornecer-lh os o Governo Geral da Provii

por estar lambem desprovido d ellcs.

Nno tem agua, mas Gca fora cm pequena

distancia um poço em que a ha salobra, eqnc
serve para beber.

Dos dois fortes, o que é chamado de &. José,

e quo demora a SO., uca tuaibem juato á
praia* defronte do porto onde fundeiam a* pe-

quenas embarcações, que se empregam na pesca

o no trafego da cabotagem. É de pedra cal-

carea, com muralhas de 9 pés de altura. Está

artilhado com 7 bocas de fogo, de fe»rov de

pequeno calibre. A guarnição consiste na.

da ali postada de 1 cabo e 4 soldados.

Tem dentro um armazém menos mal

rado, que serve de alfandega. Ha lambem ali

uma prisão, onde são retidos os escravos en-

contrados dc noite pela policia em desordem

ou vadiagem.

O outro qnc sc denomina de Saoto Antoaio,

e que demora a SE., está situado nos arredo-

res da Villa, oibaedo para o interior da ilha.

É também de pedra calcarea, guarnecido rom
6 canhões dc ferro.

No centro se eleva á altura de 20 pés nm
torreão onde está assestada uma peça de fana

de calibre 0, c erguido um mastro cm que m
iça a bandeira nacional,

D'es*e torreão se descortina toda a liba e

o mar. É aqui onde o europeu vat« frequentes

vezes derramar a vista pelo vasto borisonte

(fue se lhe ofterece, fttando-a na direcção em
que fica a Europa, para offerecer um trieeaa

de saudade á sua pátria, á sua família e aot

seus amigos. Moram n este forte ora

e tres soldados de veteranos.
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A Villa do Ibo segue por uma planície are-

nosa desde a praia pela terra dentro um quarto

de milha.

Conta 8 a 10 ruas regulares, guarnecidas

de IS a 20 casas térreas dc pedra, sendo al-

gumas delias de um andar com terraço, e de

400, pouco mais ou menos, de madeira de man-
gal, barradas e caiadas por dentro c por fora,

e cobertas de camadas de Tolhas dc coqueiro,

a que oa naturaes da terra chamam macula.

No centro d'esta povoação topa-sc um bello

passeio publico, symctricamenle arruado, das

arvores mais frondosas d'aquellas terras, junto

ao qual fica de um lado a Igreja Matriz, que
se acha em bom estado, e do outro a nova

residência do Governador.

Á saída da Villa, indo para o interior, véem-

ae roais de300 palbolas, mal construídas e ali-

nhadas, onde se recolhe a escravatura dos

moradores. Esta sorte de povoados é conhe-

cida na Costa Oriental de Africa pelo nome
de Missanga.

Entre a Ilha do Ibo c a de Materno, que

distam uma da outra 4 milhas, descobre-sc

uma corôa de areia chamada dc S. (ioncalo,

a qaal no praiamar fica coberta. O intervallo

quevae d'e«ta coroa á restinga da Ilha do Ibo,

que se alarga em distancia de uma milha, é

a embocadura da barra, por onde vão surgirem
fundo de areia de 20, 15, 10, 5 e 3 braças,

as embarcações que demandam o porto d'a-

quclla Villa. Este ancoradouro é seguro c abri-

gado dos ventos NE. e SO., que reinam era

todo o anno n'aquelles mares. São conhecidos

ali pelos ventos das mourões.

v A monção de SO. declara-se depois de 2t

de Março, havendo ainda até ao fim de Abril

ventos variáveis e bonançosos, do 1.° e 2.°

quadrante, e terral de NO. e O.

Até princípios de Agosto sopram os ventos

do 3."quadrante, frescalhões, com tempo claro,

secco e algum Unto frio, marcando o tbermo-

metro 70° a 75°, pouco mais ou menos. Raras

vezes succede haver n'esla quadra aguaceiros

ou ventos variáveis ou bonançosos. Dé madru-
gada rondam ás vezes para o terral de O.,

voltando pelas 9 ou 10 boras da manhã para

SSO., onde se demoram algum tempo com
grande força. A monção de NE. principia re-

gularmente em 21 de Setembro, acontecendo

haver desde o mez de Agosto até 15 de Ou-
tubro, pouco mais ou menos, calmarias, ven-

tos variáveis do 1.°, 2.° e 3.° quadrante, com
pouca força e raros aguaceiros. O NE. fresco

declara-se no fim de Outubro, ou antes, rei-

nando até Janeiro. Nesta epocba raras vezes

apparecem vent06 do 2.° quadrante, c muito

menos do 3.° Algumas vezes rondara de ma-
drugada para o terral de NO. até ás 9 ou 10

horas da manhã, tornando para o NE. ou
ENE., e raras vezes para E.

Desde Outubro até ao fim de Dezembro o

tempo é quente, claro e secoo, sendo mui ra-

ros os aguaceiros. Nestes mezos marca o ther-

raometro 80°, 85°, 88°. e algumas vezes 90°.

Desde o fim de Dezembro até Março ha quasi

sempre chuvas com abundância, ventos fortes

e variáveis de todos os quadrantes, com es-

pecialidade do 4.°, de cuja banda descarre-

gam grandes trovoadas, que duram cm algu->

mas occasiôes um dia e noite.

Nos fins do mez de Janeiro, em diversos

annos, tem caído sobre Moçambique um tufão,

a que chamam monomocaia, o qual saltando

para todos os quatro quadrantes com uma força

espantosa, ha produzido consideráveis estra-

gos, tanto no mar como na terra.

Os desastrados eficitos d'estcs terríveis tu-

fões, sentidos somente em circumferencia d'a-

quclla Cidade na distancia de 20 a 25 léguas,

não têem chegado ao Districto de Cabo Delgado
onde os mares são pacíficos e bonançosos, e

não carregam os temporaes que se encontram
na Çosta ao Sul da Província.

QUERIMltA.

Ao Sul da liba do Ibo, em distancia de um
quarto de milha, vô-se a deQuerimba, cujo

comprimento é de 3 milhas e uni quarto, e
uma e meia de largura. Em maré vasia pas-

sa-se a vau de uma para a oulra. E a IlHa

mais fértil de todo o Archipelago, e a que
tem melhor agua de poço. Foi em tempos an-
tigos, quando era Capital do Districto, muito

povoada, tendo bons edifícios, entre elles a

1'arochial Igreja de Nossa Senhora do Ro-

sario.

O mau ancoradouro do sou porto, e sobre

tudo os frequentes roubos e invasões dos mou-
ros da Costa da Arábia e de Zanzibar, foram,

segundo a tradição dos naturaes da terra, as

causas que levaram as auctoridades a irem

residir para a Villa do Ibo, onde trataram de

fortificar-se, continuando a povoação deQue-
rimba a ser habitada*. Vieram infelizmente

para aqneila Ilha, os fins do século passado

cm que osSacalaves de Madagáscar, atraves-

sando o canal em pequenas embarcações de

um só pau cada uma, a invadiram, roubando,

destruindo e queimando tudo quanto encon-

traram. Diz-se que os habitantes, havendo sido

surprehendidos, e não tendo meios de defeza,

abandonaram as casas, os estabelecimentos e

o mais que possuíam, fugindo para a Ilha do

Ibo. da qual saíram depois algumas famílias

para Moçambique, onde actualmente existem

descendentes delias.
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N'esta precipitada fuga foram perseguidos,
por uma parte dos invasores, até janto das for-

tificações da Villa do Ibo que, achando-se
guarnecidas de gente e artilberia, obrigaram
a retirar o inimigo, que logo se embarcou para
levar á terra natal os despojos de sua ousadia,
bem como as boas novas da sua feliz empreza.

Ainda hoje se descobrem as paredes mes-
tras da Igreja, que era de pedra e de solida

construcção, e bem assim vestígios de muitos
alicerces e ruinas de grandes casas, que mos-
tram ter sido aquella terra muito povoada.
Não sc encontra n'csta Ilha povoação re-

gular. Os indígenas que a habitam, vivem dis-

persos por toda cila, sem terem residência lixa.

Moram hoje em um logar entre coqueiros c
mangaes, cultivando as terras que mais se
lhes avisinham, e ámanhS, feitas as colheitas,

desfazem as casas que são de madeira e co-
bertas de folhas de palmeira, e as transpor-
tam a outro sitio, onde vão pousar, para se

empregarem no amanho de outras terras.

Assim andam de terreno em terreno, por
toda a Ilha, sem lerem estabelecimentos seus,
nem por aforamento nem por compra, sendo
cultivado por uns o chão que foi abandonado
por outros.

Como a producção dos terrenos de novo ro-
teados é ali abundantíssima, por isso que el-

les contém em si muitos adubos vegetaes, que
vão dar ás sementes grande força vegetativa,

é claro que estes agricultores, continuando a
cultura dos mesmos terrenos, sem lhes resti-

tuir por meio de novos adubos as forças que
perderam, não poderiam vir a colher senão
fracos e escassos fructos. É esta a ra&ão do
continuado movimento d'cste povo, bem como
do das Ilhas de Fumbo e Materno, o qual de
ordinário tem logar de 2 cm 3 annos.

Habitam n esta liba 212 moradores.

Christãos livres 58
Mouros 7
Christãos escravos 107
iMouros 40

A sua producção é de milho miúdo e grosso,

mandioca, gergelim, abóboras, tabaco, anil,

urzella, madeiras c feijão.

Ha ali algum gado, bem como aves-decrea-
ção e do mato. Nas praias apanham-sc tarta-

rugas e busios.

FtMUO.

Fica esta Ilha quatro milhas ao Sul da de
Querimba. Seu comprimento é de duas milhas
€ meia. A largura quasi de duas.

Residem ali em pequenas casas de madeira

85 indivíduos.

Christãos livres 29

Mouros 5

Christãos escravos 30

Mouros .' 21

85

Colhe a mesma qualidade de producçdes que

se dão na Ilha de Querimba, mas em mui pe-

quena quantidade. Ha n'esla liba bem como

nas de Materno e Querimba, alem do Capitão-

Mór e Sargento-Mór, um Chefe da policia que

se denomina Capitão dos Adinos, o qual está

também encarregado da cobrança do dizimo.

Está ao Norte da do Ibo em distancia de

4 milhas e meia, tendo de comprimento 4 mi-

lhas e 3 quartos, e de largura 2 e 1 quarto.

É das quatro Ilhas habitadas a menos fértil

pelo terreno ser muito pedregoso, c por haver

grande carestia de agua.

Tem 110 moradores.

Christãos livres 15
Mouros 8

Christãos escravos 55
Mouros 32

110

Apanham-se nas praias tartarugas e cauril.

É mui diminuta a colheita de cereaes e a

apanha de urzella.

Encontra-se muita abundância e variedade

de peixe; o que é geral em todo o Districto.

Em algumas das vinte e quatro Ilhas des-

habitadas apparecem vestigios de que houvera

já n'ellas moradorea.

Vi, na Ilha de Quiziba, as ruinas de uma

casa e cisterna, que conservava ainda agua,

de que bebi alguns goles; na de Macalué os

alicerces de um edifício; na de Amiza, parte

das paredes de uma Ermida, que se diz ler per-

tencido aos Jesuítas que ah tinham Hospício;

e na deNamego um poço com agua salobra a

I uma braça de profundidade.

Digitized by Google



—21»—
Contam os velhos da Yilla do Ibo, que na

maior parte d'estas Ilhas residiram, em epo-

cha não mui remota, alguns indígenas; tendo

sido a cansa do seu abandono a má qualidade

de agua em urnas, a falta d'ella em outras,

juntamente com as frequentes invasões dos

Árabes eSacalaves do século passado: entrc-

tretanto, é certo que aquelles terrenos são sus-

ceptíveis de dar boas producções. Podem vi-

ver bem os povos que ali forem residir, se

derem á terra a necessária cultura, aprovei-

tando como em Moçambique a agua das chuvas.

Na actualidade só se encontram pela terra

dentro espessos bosques de arvores e arbustos

de diversas espécies, abandonados aos destinos

do tempo, e pelas praias, aqui c acolá, um ou

outro escravo, que os rendeiros fazem ir á pesca

da tartaruga e á apanha da urzella e cauri.

A tartaruga poderia dar áquelie Districto

um importante ramo de coramercio, se na
pesca d'clla houvesse o cuidado, a vigilância

e actividade que em taes occasiões se requer,

procedendo pela mesma forma que praticam

os povos que n'ella se empregam em grande

escala e com muita vantagem. A tartaruga c

um amphibio de grande estimação. Ella dá
ao commercio as codeas ósseas que encerram
seu corpo, em proveito dos povos civilisados

que destinam a d i Cierentes usos estes despojos.

Os naturalistas conhecem diversas espécies

de tartaruga. A chamada carrete c a que se

encontra com mais abundância nos mares do

Districto de Cabo Delgado. É espécie muito

estimada pela grossura e qualidade da sua

concha, que chega a ler o peso de 5 libras c

meia. Também se encontra em pequena quan-
tidade a denominada franca, cuja carne é mui
saborosa.

Vive no mar a grande distancia das praias,

indo a fêmea, na estação das chuvas, que c

desde Novembro até ao fim de Março, fazer

as suas posturas em areaes desertos. Cada
postura é de 70 a 90 ovos, e ás vezes mais.

Os ovos são redondos, do tamanho de uma
noz, á similbança da gemma de ovo de galli-

nha, tendo a casca lisa e calca rca.

É durante a noite, e com especialidade quan-
do faz luar, que ella sáe á terra, e ahi, junto

á praia em sitio secco, depois de ter feito uma
cova, põe n'ella os ovos, e cobrindo-os de

areia, volta para o mar. As maiores apanhas
tem logar na occasiâo das posturas. Dias an-
tes de irem á terra pôr os ovos, saem do mar
as tartarugas a reconhecer a localidade em
que os bão de enterrar, deixando impressos

na areia os vestígios d'esta sua curta digres-

são. Á vista d'elles, escondidos a pequena dis-

tancia, vigiam os pescadores práticos, durante
a noite, com o maior cuidado a sua saida.

Então, depois de lhes dar o tempo necessário

a fazer a postura, correm sobre ellas com paus-

e as viram de costas, ficando n esta posição,

em quanto as não matam, por não poderem
revirar-se, em consequência da força empre-
gada pelo seu pequeno movimento não poder
vencer a do peso das suas conchas.

Esta pesca faz-se nos areaes de todas as-

llhas do Archipelago, nos do Continente e no-

mar. A que tem logar nas Ilhas é feita como
já se disse, por conta dos arrematantes d este-

monopólio. A outra toda é livre. Os escravos

a quem está confiado este serviço dormem de

noite, e só ao romper da manhã, quando a

maior parte das tartarugas tem recolhido aa
mar, é que elles vão correr os areaes em
procura d'ellas, encontrando então já muito
poucas.

As suas maiores diligencias empregam-se
em busca dos ovos, que são saborosíssimos.

Aonde encontram a areia mexida, cavam nes-
se sitio. Se os ovos que desenterram já se acham
chocos, esmagam-n'os. Se estão ainda frescos,

comcm-n'os. Por este modo, em logar de apa-

nhar, vão destruir milhares de tartarugas.

D'aqui vem ser ali insignificante esta apa-

nha, que anda de 10 a li arrobas.

Também se pesca alguma tartaruga no mar
ao anzol, mas é muito pouca.

TERRA FIRME.

São 9 as principaes povoações do Continente

pertencentes ao Districto de Cabo Delgado; a

saber: Lu rio, Monlepes, Panganc, Pemba,
Quissanga, Mucimba, Arimba, Lumbo, Tun-
gue.

Alem d'cstas ha outras de menor importân-

cia, onde vivem sobre si no estado selvagem

alguns cafres da Macuana.
D'aquellas 9 povoações, G, que vem a ser:

Arimba, Montcpcs, Quissanga, Lumbo, Pan-

ganc c Mucimba, estão debaixo da jurisdicção

das auctoridades do Ibo. Tem cada uma del-

las seu Capitão-Mór, Sargento-Mór, e Cabo
das terras, que é o Chefe da policia.

Nas outras 3, Lurio, Pemba e Tungue, ha

Régulos que as governam, os quaes estão su-

jeitos á Coroa Portugueza. Não se encontram

no Continente nem fortalezas, nem soldados,

nem igrejas.

POVOAÇÕES SUJEITAS AS AUCTORIDADES DOIRO.

ARIMBA.

Está situada cm iO* 38' de long. E. do me-
ridiano de Greenwich, e lat. 12' 37' S. É terra

baixa, grossa e muito fértil.
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Tem porto seguro, onde podem surgir com

facilidade embarcações que demandem de 12

a 15 pés de agua.

A sua população é de 331 habitantes.

Christâos livres . .

.

Mouros
Chrislãos escravos.

Mouros

63
50

115
103

331

Exporta para o Ibo milho miúdo e grosso,

arroz, feijão, gergelim, cocos, bananas, ana-

nazcs, melancias, abóboras, calumba, ma-
cula, e madeiras para construcção. É pobre

de gados.

Vegetam aqui prodigiosamente os coqueiros,

cujos fructos appareccm no fim de 5 annos.

Alguns moradores do Ibo possuem n'este

sitio estabelecimentos agrícolas, que consistem

em palmares, arrozacs e várzeas de milho,

feijão de varias espécies, e gergelim.

MOKTEPES

Em distancia, pouco mais ou menos, de 2

léguas ao longo das margens do rio Montepes,

que jaz na long. E. do meridiano de Green-
wich 40° 25', lat. 12° 29', cncontram-se aqui

e acolá pequenas palhotas em que vivem 600
moradores, sendo

Christâos livres 58
Mouros 73
Christâos escravos 203
Mouros 266

600

Dá-se a esta ribeira o nome do rio.

A sua producção é de milho, feijão, arroz

e gergelim. Tem algum gado.

Exporta para o Ibo arroz, milho, feijão,

cocos e madeiras. Entre os estabelecimentos

agrícolas contam se alguns que pertencem a

moradores d'aquclla Villa.

O porto é seguro; entram somente n'elle

lanchas e canoas.

Fica em 12° 21' de lat. S., e long. do me-
ridiano de Greenwich 10° e 31'. É aldeia de

150 casas de madeira, bem construídas, todas

ellas térreas e cobertas de macuta, onde ha-

bitam 1:514 indivíduos, sendo

Chrislãos livres . 5

Mouros 210

1:003

1:314

São diligentes e laboriosos os moradores

d'csta povoação. Uns cuidam no amanho das

terras, outros empregam-se no commereio do

sertão, e outros dedicam-se á construcção de

pequenas embarcações para o serviço de -ca-

botagem e da pesca, ás quaes chamam pao-

gaios, bateis e canoas.

É terra chã e muito fértil, coberta de ar-

voredos, de cereaes e legumes. Exporta mar-

fim, arroz, milho miúdo e grosso, feijão, aaa-

nazes e bananas.

Ha aqui macbambas 1

,
que são de indiví-

duos da Villa do Ibo.

Alem doCapitão-MóreSargento-Môr, existe

um Capitão dos Mouros, o qual é nomeado por

elles, recaindo sempre a escolha em um dos

mais velhos, e de maior consideração da terra.

Este Capitão c subordinado áquelles dois Of-

liciaes.

O rio Caramacoma (ica fronteiro á liba do

Ibo ua lat. S. 12° 16 30", e long. do meri-

diano de Greenwich 40* 26' 30" E. É nas mar-

gens d'este rio, junto á sua foz, que se en-

contram, em pequenas palhotas de madeira

bertas de macuta, 615 habitantes, sendo

Christâos livres 68

Mouros 57

Chrislãos escravos 210
Mouros

São conhecidos estes togares pela denomi-

nação de povoações do Lumbo.
A producção d esta terra consiste em milho

miúdo e grosso, gergelim, feijão, abóboras, pe-

pinos, gonçalinhos e tomates. Acha-sc gom-

ma copal, urzella e café silvestre. Construera-

se ali pequenas embarcações denominadas co-

ches, que são de madeira, cosidas com cairo,

tendo um pequeno mastro, e vela de esteira.

No praiamar de aguas vivas podem entrar

n'este rio embarcações que demandem alé 10

pés de agua, tendo fundo de 5 braças a dis-

1 Machamba ó nonie que em Moçambique te ii v»
prcdioi ruiticos cultivado».
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tancia de 3 léguas, pouco mais ou menos, da

sua foz.
PANGA>E

Esta em ir de lat. S. e 10* 29' B. do me-
ridiano de Greenwich. A população desta Al-

deia consta de 320 indivíduos.

Chrislãos livres 7

Mouros 40

Christaos escravos 163
Mouros 110

320

É terra baixa, indo a doa» horas de cami-
nho, pouco mais ou menos, prender com en-

costas que vão dar a terras montanhosas, cm
cujas paragens se encontram alguns prelos

Macnas, bravios, ladrões e assassinos. Estes

Cafres nunca se aproximam ao litoral, por
nio encontrarem apoio nos moradores das

praias, que constantemente os afugentam. Ha
n este sitio milho miúdo e grosso, gergelim,

arroz, urzella, calamba, cocos, madeiras e

gomma copal, de cujas producções exporta para

o Ibo uma insignificante porção.

Tem algumgado, aves domesticas e domato.

Pela banda do Norte, junto á embocadura
do riollucimba, situado na lat. S. 11" e 19',

e long. do meridiano de Greenwich 10° 19'

B., vé-se a povoação do mesmo nome do rio,

onde residem :í98 habitantes.

Chrislãos livres Í9
Mouros 32

Christaos escravos 187
Mouros 150

39S

Este povoado é notável peto fabrico, que to-

das os dias ali vae adquirindo mais impor-
tância, de lindas esteiras de palha de variadas

cores, e charateiras da mesma palha. O fila-

mento vegetal de que sfto formados estos te-

cidos ó exirahido das folhas de uma espécie de
palmeira anã, que oreace á altura do 7 ató 8
pés.

As cores são dadas com infusão de raiana

de certas plantas, cujos4isos c applicações sò-

meate elles conh<wem, fazendo d'isto grande
segredo. Para este preparado tòem excedente
agua de uma nascente que fica um quarto de
légua fora da terra. Exporta para o lho CitrV
çambique esteira*, goranta copal e nreella. No
rio só pedem.enlrar canoas, coches, lanchas,

e outros barcos destes lotes.

TERRAS SUJEITAS AO GOVERNO DE RÉGULOS.

lCbio.

Nos terrenos estendidos por uma e outra

parte do rio Lu rio topam-se pequenos povoa-

dos de pretos, sujeitos ao Regulo Amad-Ma-
cesse, onde se vêem junto a espessas matas

de cafeeiros silvestres c de outras que dão ex-

cellenle variedade de madeiras, largas cam-
pinas fartas de milho de diversas qualidades,

gergelim, urzella, tabaco, anil, cocos e ba- ,

nanas. Este Chefe conserva relações de ami-
sadc e obediência com as Auctoridades por-

tuguezas. O rio dá entrada somente a pao-
gaios, lanchas, bateis n outras pequenas em-
barcações de que ali fazem uso. Entre os ani-

maes monlezinos que habitam o sertão per-

tencente ao Dislricto de Cabo Delgado, no-

tam-se o elefante, o leio, o tigre, o javali, o
rhinoccronte c outros mais.

Na lat. S. 12* !>:> 48", c long. do meri-

diano de Greenwich 40* 33' c 0 E. existe

uma ponta de terra, defronte da qual se des-

cobre uma outra da banda do Sul. A distan-

cia de milha c meia que modeia entre ambas
é a hôca da magestosa bahia de Pomba, des-

tinada a ser, quando qnizerem quo o seja, o

porto de uma rica e populosa Cidade, que dé
ao commercio dc diversos Estados as suas va-

riadas producções de madeiras, matérias tin-

cturiacs, textis e sacarinas, café, tabaco, ce-
reaes, legumes, drogas, especiarias, e tantas

outras de que o terreno se presta a dar co-

piosas colheitas.

Esta bahia é seguro c abrigada, havendo
nella excedentes ancoradouros para toda a

qualidade de embarcações. Exiende-se dc N i

.

a 8. em distancia de 9 milhas, c de 6 de L.

a O. Não tem barra. A entrada é franca a

toda ;i hora, e com qualquer tempo. Dentro

encontram-se cm diversas direcções algumas
coroas do areia e pedra, para cujo resguardo

cumpre ao navegador ir sondando o fundo,

como é pratica em taes circunstancias.

Em volta d'csta famosa bahia voem-se ef*

paçosas vargeas ricas de cercãos* arroa e ger-

gelim, bem como de cerrados bosques de gran-
de c frondoso arvoredo, que se alongam pela

terra dentro até rematar cm terrenos monta-
nhosos. Ha n'èste sitio, da banda do Sul, um
povoado, junto ao qual rebenta nma nascente

farta de agua, de que são eba*tocidas as em-
barcações que d'ella carecem. São fieis e sub-

missos os pretos nativos que ali moram, cujo

maioral é o Hegnlo Maecsse, que vire nomeio
d'ellcs. Ao Norte da mesma bahia apparoce

outra Aldeia, onde reside e governa o Hegnlo
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Said-Ali. Os Cafres que vivem n'este logar

.

são um pouco desleaes c desconfiados. Nos mc-
|

zes de Julho, Agoslo e Setembro, que é o

tempo das colheitas, vão a esta bahia muitas

embarcações de Moçambique e do Ibo carre-

gar de milho miúdo c grosso, arroz e ger-

gelim.

A jornada por terra d'esle porto ao Ibo,

apesar de não haver estradas, faz-se em dois

dias, e a Moçambique em seis.

TUNGCS.

Defronte da ponta de Cabo Delgado, em
•distancia de 8 milhas para a banda do Sul,

descobre-se uma outra a que dão o nome de

Sanga, formando ambas a embocadura da gran-

diosa bahia de Tungue, cuja entrada está di-

vidida em duas pela liba de Ticoma ou de

Jecamagi, que fica entre ellas para o lado

do mar. A entrada do Norte é franca a toda a

hora e com qualquer tempo para toda a sorte

• de embarcações. A do Sul é um estreito ca-

nal por onde só podem navegar pequenos

barcos.

Esta bahia 6 muito abrigada e segura em
todas as estações, lendo de fundo de 15 até

4 braças, areia. Desemboca n'ella ao O. o rio

Meninquene que tem boa agua doce. As mar-

gens d'este rio são ricas de canoa sacarina

mais grossa que a do Brazil, milho miúdo c

grosso, arroz, mandioca, gergelim, urzella,

anil, batata doce, café do mato, e grande

variedade de madeiras., Ha também gatli nhãs,

cabritos, carneiros, porcos e patos de diver-

sas qualidades.

Ao Norte, junto á bahia, em distancia de 4

milhas do rio, fica uma povoação onde habi-

tam pretos nativos e Árabes Mujojos, sujei-

tos ao Sultão de Tungue, Amad-Sultane, cuja

auctoridade se estende a outros povoados que
sè encontram em volta da bahia e pela terra

dentro. São pacíficos e hospitaleiros estes mo-
radores, inciinando-se muito para a religião

jnusulmana, por isso que, sendo pouco tra-

tados pelos portuguezes, lêem estabelecido as

suas relações commerciacs com os Árabes de

Zanzibar e outros povos ao Norte de Cabo Del-

gado, que frequentam aquellas paragens, le-

vando ali diversos effeilos, para receber em
retorno marfim, tartaruga, gomma copal, ur-

zella, gergelim e ecreaes. Para o Ibo vão so-

mente esteiras e gomma copal.

Amad-Sultane, durante o tempo do meu go-

verno, conservou constantemente relações de

amisade com as Auctoridades do Ibo. lia

pouco tempo, porém, em consequência, se-

gundo se diz, de desintelligencias que houve

entre clle e aquellas Auctoridades, permittiu

o dito Sultão ao Ima roo de Mascate que esta-

belecesse ali uma Alfandega.

Esta usurpação de território não pôde ser

sustentada com boas rasões da pane do mesmo
Imamo, devendo as cousas voltar ao antigo

estado, sendo Cabo Delgado o limite da Pro-

víncia de Moçambique pela banda do Norte,

se este negocio for dirigido com prudência,

zélo e intelligencia.

É incontestável o direito da Corda Porta-
'

gueza á bahia de Tungue, cujo domínio data

desde remotos tempos.

Na Convenção ou Tratado de commercio e

amisade, celebrado aos 28 de Março de 1828

entre o Governador e Capitão General de Mo-

çambique, Sebastião Xavier Botelho, e o Imamo

de Mascate, em quanto a limites de território,

nada mais se fez do que firmar aquelle direito

anteriormente reconhecido, bem como o do

Imamo ás terras de Mugau, situadas ao Norte

de Cabo Delgado.

Os antecessores do actual Sultão, depois da

conquista da Costa Oriental de Africa pelos

seus descobridores, téem constantemente re-

conhecido esse direito, prestando preito e ho-

menagem ao Governo portuguez que arbitrou

a muitos d'elles estipendio para sua manu-

tenção.

Amad-Sultane também assim o entendeu e

praticou até ao ultimo dia do meu governo.

Tendo sido censurado por adroiltir contraban-

do n'aqucllc porto, representou-me que a falu

de meios de subsistência o obrigavam a lan-

çar mão d'aquelle recurso, visto que sc achava

privado do soldo, que em outro tempo perce-

biam os seus antecessores, e que elle por va-

rias vezes tinha reclamado.

Quando mandei áquella bahia uma lancha

canhoneira tripulada por 10 marinheiros, c

guarnecida com 15 soldados de infanteriacom-

mandados pelo Tenente José Maria Rebocho,

para lhe intimar que eu estava resolvido a fazer

com que ali fossem cumpridas as ordens do

Governador Geral da Província, acabando de

uma vez com o contrabando, esta força, du-

rante 6 dias que ali se demorou, foi muito

bem recebida c obsequiada, apresentando por

essa occasião Amad-Sultane perante aquelle

Official protestos de amisade e obediência.

Havendo-me dias depois communicado

Amad-Sultane, em Officio de 1 de Julho de

1852, que se achava fundeado n'aquelle porto

o palhabote francez Delfina, a fazer contra-

bando, tratei logo de mandar capturar esta

embarcação pela Escuna de Guerra Quatro de

Abril. Por esta occasião reiterou aquelle Sul-

tão os seus protestos de amisade c obediência

na presença do Commandanle da dita Escani

e do destacamento.
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Um ponto de tão grande importância deve,

quanto antes, ser occupado, estabelecendo n'el-

le um posto fiscal.

V

DO DISTRICTO DE CADO DELGADO, EM GERAL.

POPULAÇÃO

A população d'estc Districto, não entrando
a de Lurio, Pemba e Tungue, consta de 1:440
indivíduos livres, e de 5: 1 54 escravos, alem dos

indígenas que são muito numerosos nos vastos

sertões que fazem parte d'este Districto '.

É gente dócil, obediente e hospitaleira, sen-
do a maior parte indolente e habituada ao uso

de bebidas espirituosas. A linguagem mais se-

guida entre este povo é uma mistura do dia-

lecto macúa com o idioma arábico. Seus usos,

costumes e superstições são com pouca dife-

rença os mesmos que se praticam em Moçam-
bique, e outros Districlosda Província, sendo

já conhecidos por varias publicações. Ha, po-
rém, entre elles os seguintes, que são espe-

ciaes daquclla localidade, tornando-se notá-
veis pela sua singularidade.

Depois da morte de qualquer individuo, os

parentes e amigos dclle, de ambos os sexos,

no ultimo dia do nojo se dirigem pela madru-
gada á praia para lavar os pés e as mãos,
indo depois fazer as suas petições e supplicas

sobre as sepulturas dos mouros. Dão a esta

ceremonia o nome de mariála.

Quando começam a construir alguma casa,

cortam a cabeça a um carneiro ou cabra, lan-

çando nos alicerces o sangue, bem como uma
porção de milbo torrado, comendo depois a

carne em um banquete, para o qual convidam
os parentes mais próximos. Sem esta forma-
lidade suppõem que não é possível baver fe-

licidade naquella habitação.

• Pela occasião de alguma doença, e para

preservativo de qualquer malignidade, pedem
aos mouros orações escriptas em papel com
caracteres arábicos, ás quaes chamam iriti.

As creaoças trazem sempre ao pescoço 3, 4,

e ás vezes mais, em consequência de cada irivi

ter sua virtude: um, por exemplo, é contra

1 A extensão da costa da nova colónia inglesa do Na-
tal é menor do que a do districto de Cabo Delgado : o
interior do sertlo é dominado por alguns poucoa forte*,

que servem parn manter a tranquillidadc entre 01 ne-

gros, cujo numero se calcula em 100:000 pelo menos.
Em 1849 impot o Governo colonial o tributo de 7shel-
liags (1575 réit fortei) por cada cabana ou fogo d'estes

negros, podendo aer pago em dinheiro ou gado ou gene-
roa. O* contribuintes pagaram tem o mínimo constran-

gimento, e rendeu no primeiro anno mais de 9:000 libras

esterlinaa ou una 40.000jOOO réis fortes. Nos annos se-

guintes tem este imposto rendido mais. A população de
todo o districto de Cabo Delgado nlo dave ser inferior

em numero á do Natal. (O R )

ANN. DO 0. VIT.— PAUTE MÃO OPF. —SERIE

o ar corrupto, outro contra o quebranto, ou-

tro contra certos feitiços, etc. Os homens e

mulheres usam dos irivú nos braços ou na
cintura, encontrando-se alguns indivíduos com
elles cosidos na copa do chapéu. Para ter boa

viagem quando navegam para Moçambique,
lançam ao mar uma pequena quantidade de

milho defronte de uma pedra a que chamam
muária, a qual fica entre a bahia de Pemba
e a ponta de Arimba.

Esta pratica é seguida tanto pelos naturaes

do paiz, como pelos europeus e filhos da Asia,

que nunca faltam a ella, ou por estarem con-

vencidos da sua virtude, ou por condescen-

dência com os cafres marinheiros das embar-

cações.

AGRICULTURA.

Este» ramo de industria acba-se em grande

atrazo, porque alem de serem em geral des-

leixados e indolentes aquelles que n'elle se

empregam, os seus trabalhos agrários não saí-

ram ainda da rotina cafreal, cujas praticas se

reduzem a cavar á superfície da terra, lan-

çar nella a semente, e esperar pela madura-
ção do fructo para o colher. Ali não conhecem
ou tros instrumentos agrícolas senão a enxada.

Ignoram os systemas de agricultura actualmen-

te seguidos em outros paizes. Não sabem dis-

tinguir os terrenos para as diversas culturas de

plantas, nem adubar as terras, nem cuidar dos

pastos e gados, nem tratar das arvores, re-

sultando de tudo isto não baver no Districto

a grande cultura, que só se obtém quando se

empregam gados, estrumes e instrumentos de

lavoura. É necessário portanto, para dar á agri-

cultura um impulso enérgico, desarreigar e

destruir aqnella rotina, introduzindo e propa-

gando as novas praticas, e os conhecimentos

de economia rural em que ellas se fundam.

COMMERCIO E INDUSTRIA.

Tem sido de pequena consideração o com-

mercio deste Districto, por isso que, fechados

seus portos ás especulações estrangeiras con-

tra todas as rasões económicas, os habitantes

fugiam de promover transacções, que, sendo

prejudicadas pelo monopólio dos negociantes

de Moçambique, não lhe podiam dar, segundo

a experiência, senão maus resultados. O De-

creto de 17 de Outubro de 1853, creando no-

vas Alfandegas na Província de Moçambique,

entre as quaes se conta a da Villa do Ibo, foi

outorgar a liberdade á circulação de muitos,

variados e interessantes productos. Pouco tem-

po decorrerá sem que a agricultura, a indus-

tria, o commercio e a colonisação venham a

sentir a benclica influencia d'este importan-

I. — JANEIRO 1850. a»
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tissimo melhoramento, que foi dar áquellas ter-

ras elementos para a sua grandeza e prospe-

ridade. Como artigos de retorno offerece ac-

tualmente este Districto, em pequena quanti-

dade, marfim, tartaruga, urzella, goroma co-

pal, maná. cauril, esteiras, búzios, arroz, mi-

lho, mandioca, feijão, gergelim, calumba e

madeiras. As importações consistem princi-

palmente em algodão americano, zuartes, mo-
rins, missanga, louça ordinária, manilhas de

latão, ferro em barra e em obra, aguardente

de canna e de caju, vinho, roupa feita, sa-

patos, chapéus, moveis de casa e quinqui-

íberias.

Sobre a industria cm geral, pouco ba a di-

zer visto o seu grande atrazamento. Apenas

se nota o fabrico de esteiras de palha de lin-

das e variadas cores, e de charuteiras da mes-

ma palha coberta de missanga. Encontram-se

3 ourives gentios naturaes da Índia, que se

empregam na feitura de cordões de ouro, ma-
nilhas de prata, anneis, argolas, fivelas, co-

lheres, etc., obras estas que são fabricadas com
muita imperfeição. Ha soffriveis carpinteiros,

ferreiros, calafates, pedreiros e marinheiros.

LNSTUUCÇAO PUBLICA.
I

É mau o estado em que se acha este ramo
de administração. Ha na Villa do lbo uma aula

de inrtrucção primaria, regida por um pro-

fessor régio, natural do paiz, que, com quanto

empregue todos os esforços pára servir bem,
não pôde desempenhar com proveito publico

as funeções de que está encarregado, por não
ter as necessárias habilitações.

Alem d'esta ha outra para meninas, tam-

bém de instrucção primaria, dirigida, na falta

de mestra, por um professor a quem a Camara
Mutiioipal arbitrou um subsidio.

Estas aulas eram frequentadas em 1853 por

30 alumnos e 8 aluranas.

Na Quissanga existe um mouro que ensina

mal o árabe. Os principaes habitantes d esta

povoação mandam seus filhos a Zanzibar para

aprender aquelle idioma.

SAIJDE PUBLICA

Os europeus dão-se muito bem tanto nas
Ilhas como no Continente. Os ares são ali muito
sadios, apparecendo apenas na estação das
chuvas algumas febres intermiltentes, que, em
geral, são de caracter benigno.

Não ha no Districto nem botica, nem boti-

cário, nem cirurgião. O importante ramo do

serviço de saúde é dirigido por curandeiros

cafreaes, queapplicam para cada enfermidade

certos e determinados medicamentos, cuja ma-

nipulação é feita por clles, de raízes, folhas,

flores e suecos de plantas de que conhecem a

virtude, fazendo de tudo grande segredo.

A melhor qualidade que se encontra n 'es-

tes improvisados facultativos é o curarem ou

matarem por insignificantes quantias.

ORÇA MILITAR.

É de absoluta necessidade dar á força mi-

litar da Província uma nova organisação, aca-

bando com as companhias isoladas.

Para guarnecer o Districto de Cabo Delgado,

oceupando, como convém, as bahias de Pemba

e Tungue, e outros pontos importantes da terra

firme, são necessárias 150 praças, das quaes

a maior parte devem ser europeus.

Da fixação e regularidade das conimunica-

ções entre a Metrópole e Moçambique resul-

tam grandes vantagens económicas e admi-

nistrativas.

Sem correspondências regulares e frequen-

tes não pode a administração attender ás ne-

cessidades publicas, faltando por isso á alta

missão de que está incumbida, nem é possí-

vel ao commercio organisar-se de modo que

sendo auxiliado e esclarecido se ache habili-

tado a dirigir convenientemente as suas ope-

rações.

Esta providencia, pois, sendo altamente re-

clamada por grandes conveniências sociaes,

torna-se de dia para dia mais instante. Ella

pôde levar-se a efleito por meio de barcos a

vapor, ou por embarcações de vela.

O estabelecimento de carreiras por vapores,

quer seja por conta do Estado ou de uma Com-

panhia, é, sem questão, o meio de commii-

nicação que offerece mais vantagens; todavia

as muitas difficuldades que se apresentam, es-

torvam na actualidade que se realise por este

modo aquelle grande melhoramento.

Em quanto se não consegue a navegação a

vapor, pôde este serviço ser feito por doas

escunas de 100 a 120 toneladas cada uma,

bem construídas e veleiras, com camará cor-

rida até ávante do mastro grande, tendo ca-

marotes fechados para passageiros.

Com estes dois paquetes, que devem ser bem

coromandados, fica o Governo Provincial ha-

bilitado para estabelecer uma linha de com-

municação entre aquclla Província e Lisboa,

ou pelo Sul ale ao porto do Natal; ou pelo
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Norte até Aden, em cujos portos existem car-

reiras organisadas de barcos a vapor inglezes.

A linha do Sul, que pode ligar Moçambique

com a Metrópole, alem de ser demorada e ir-

regular, é também difficil e perigosa, por causa

dos ventos contrários, correntes fortes e tetn-

poraes desfeitos, que reinam n'aquelles mares,

oferecendo muitas occasiõos para haver ac-

cidentes, cujas avarias não se podem evitar

ainda que se observem as maiores precauções.

Por esta via não podem chegar regularmente

a Moçambique as correspondências antes de

60 a 80 dias, levando de 40 a 60, pelo menos,

de Lisboa ao porto do Natal, onde algumas

vezes se encontra interrompida a carreira in-

glesa, em consequência das tormentas que

caem no Cabo da Boa Esperança, e d esta car-

reira não estar ainda bem estabelecida.

Todas as considerações aconselham que se

dê preferencia á linha do Norte, a qual, sendo

mais breve, mais regular, e menos perigosa,

vae prender Moçambique com a Metrópole,

com a China, com a Austrália e com a Índia

portugueza e ingleza, a cujos mercados leva

o com roereio annualmente os produetos de

maior valor da Costa oriental de Africa. Es-

tabelecida esta carreira pode haver regular-

mente entre Lisboa c Moçambique correspon-

dências de 40 a 45 dias, e entre esta e a

Índia de 25 a 30, abrindo-se em Adeo um
mercado, onde a sobredita Província pode le-

var com vantagem as suas cxcellentes laran-

jas e outras fruelas, bem como legumes e toda

a qualidade de géneros, de que ha carestia

n aquelle porto inglez, activando ali as suas

relações commerciaes com diversos paizes.

A linba de communicaçâo de Moçambique

a Aden pode ser percorrida sem grande in-

conveniente nos roezes de Setembro até Feve-

reiro em 30 a 35 dias, regressando nesles

mezes em 15 a 18; e nos mezes de Março a

Agosto em 15 a 18 dias, voltando em 25 a 30.

A construcção das duas escunas pode im-

portar cm 15 a 10:000^000 réis, sendo o seu

custeamento annual de 5:000$000 réis pouco

roais ou menos. Mas o transporte de passa-

geiros, de correspondências, de encommendas
e de carga, ainda que pequena, deve pro-

duzir uma boa receita, que ajude a fazer face

a estas despezas, destinadas a satisfazer a pri-

meira necessidade da Província.

As communicações entre a Yilla do Ibo e a

Capital da Província são feitas ordinariamente

por meio de bateis, lanchas e outras peque-

nas embarcações. Porém, em caso urgente,

as auctoridades do Ibo mandam áquella Ci-

dade, por algum dos mouros daQuissanga, a

correspondência official, pelo que pagam a

quantia de 10 a 12&000 réis fortes, conforme

a estação. Este correio vae do Ibo a Moçam-
bique por terra em 10 dias, gastando de 21

a 22 na ida e volta. Segue sempre o mesmo
itinerário, pernoitando nas povoações seguin-

tes: Arimba, Pcmba, Lurio, Samuco, Memba,
Fernão Velloso, Matibania, Conducia, Caba-
ceira pequena, Moçambique.

Esta jornada seria de certo mais curta e

fácil se houvesse estradas, e não fosse neces-

sário ao viandante fazer extensos rodeios para

poder atravessar os rios que encontra durante

o transito.

COLONISAÇ-ÀO. v

-

A colonisação é uma necessidade para os

povos, que, dispondo de vastíssimos terrenos

ermos e incultos, procuram aproveilar-se das

diversas riquezas que nelles se encontram.

Sem esta alavanca não é possível mover-se a

machina governamental no sentido dos me-
lhoramentos que a civilisação e as conveniên-

cias publicas reclamam. Pode o Governador
das Ilhas de Cabo Delgado, empregando enér-

gicos esforços, effeituar uma ou outra obra de
proveito publico, cujos resultados tenham mui
curto alcance, mas nunca lhe será permittido

conseguir, sem povo que trabalhe, o desen-

volvimento dos importanlissimos recursos que
d aquclle Districto se poderiam extrahir, fa-

zendo d'elle uma possessão rica e proveitosa

para a Metrópole.

Em toda a Africa portuguesa não se en-

contram, de certo, paragens que reunam maior

somma de condições favoráveis para estabe-

lecer colónias, coroo são as terras desde o rio

Lurio até Cabo Delgado, com especialidade

as bahias de Pemba e Tungue.
Ali, como já se disse, alem de terrenos fer-

tilissimos que podem produzir com abundân-
cia os preciosos fructos que se dão na zona

tórrida, existem mares pacíficos, portos fran-
.

cos, abrigados e com bons fundeadouros,

clima sadio, fartura de boa agua, habitan-

tes do Sertão dóceis e hospitaleiros, e 6nal-

mente fáceis communicações com os diversos

estados vizinhos.

É verdade que a colonisação faz grandes

despezas a quem a promove. Mas também é

certo que, sendo gradual e bem dirigida, pôde

obter-se com vantagem e sem grandes sa-

crifícios.

Bem inferiores em grandeza e qualidade são

os terrenos da Ilha de Zanzibar, o apesar d'is-

so ali se vêem largas e formosas campinas

cheias de girofeiro e da rooscadeira. e de ou-

tras plantas de igual importância, bem como
verdejantes prados onde pastam grandes ma-

nadas de gado cavallar e bovino.
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Zanzibar exporta enlre outros géneros

400:000 frázelas 1 de gergelim.

350:000 i de cravo girofe.

30:000 » de gomma copal.

14:000 » de marfim.

10:000 a de pimenta.

Frequentam annualmente este porto:

IS Navios americanos de 200 a 300 ton.

6 ditos francezes de 400 a 600 »

6 ditos hamburg. de 190 a 800 »

áditos inglezes de 150 a SOO »

3 ou 4 ditos do Imamo de longo curso.

Muito pequena é a liba de Mayota em com-
paração da fertilidade e extensão dos nossos

territórios, e todavia desde que, ba poucos

annos, deixou de ser do Rei de Anjoanes para

ficar debaixo do domínio da França, por toda

a parte se topam campos cultivados de caie,

tabaco, algodão, anil e canna de assucar, para

cujo fabrico já se acham em serviço alguns

engenhos.

Os géneros alimentícios de primeira neces-

sidade são no continente do Districto de Cabo
Delgado em abundância e muito baratos, po-

dendo o colono no fim de um anno estar nas
circunstancias de sustentar-se pelo seu tra-

balho.

Portanto ficará resolvido de um modo con-
veniente o problema de colonisação, se o Go-
verno adiantar ao colono, alem das despèzas

do transporte, as necessárias para a compra
de instrumentos de lavoura, sementes, gados
e alimentos para um anno na rasâo de 100
réis por dia a cada um; e se o Governador
do Districto, passando á terra firme, mandar
construir em logar próprio casas de madeira,

o que se pôde efTeituar com bem pouca despeza.

i

GUVBHAAKÇA.

O encarregado da árdua missão de ditigir,

sem recursos, povos de differentes usos, cos-

tumes e religiões, cheios de vicios, sendo o

dominante d'elles a ociosidade, deve empre-
gar todos os esforços em promover melhora-
mentos. Quando o Governador trabalha assi-

duamente, soffre ali a sociedade uma revolu-

ção, tornando-se os homens diligentes e pres-

tadios.

Nas representações dos povos que governei,

bem como nas informações dos superiores de-

baixo de cujas ordens servi, se pôde ver o

modo como desempenhei as funeções de Go-

• Cada frázrla equivale a 34 librai portugncias.

vernador das Ilhas de Cabo Delgado. N esta

matéria são elles os competentes.

TRAFICO DA ESCHAVATBRA.

Em presença das occorrencias que tem ha-

vido sobre este assumpto, pesando sobre mim

aceusações cujo julgamento está affeclo á de-

cisão dos Tribunaes, não devo por modo al-

gum entrar n esta matéria.

Limitar-me-hei somente a dizer que, na qua-

lidade de cruzador em diversas epochas. e por

espaço de 8 annos, correndo por meio de dif-

ficil e perigosa navegação todos bs portos da

Costa da Provincia debaixo dos rigores do

clima e através de fortes temporaes, não en-

contrei em todo este longo período um único

individuo que, invejando a minba sorte, tra-

tasse, na minha ausência, de deprimir-me

para se* apossar do exercício d 'esse serviço de

que eu eslava encarregado. Qual será o mo-

tivo por que, desde o momento em que fui no-

meado Governador do Districto de Cabo Del-

gado, se apresentou então um homem a diri-

gir denuncias depois de publicadas pela im-

prensa, debaixo do anonymo, a um Tribunal

respeitável, nas quaes eu era declarado con-

nivente no trafico dè escravos! Por roais que

indague, não posso encontrar outro que não

seja ter esta minha nomeação morto a espe-

rança d esse homem, que pretendia tornar a

haver, pelo mesmo modo, n aquelle Governo

a fortuna que alcançára em outro, talvez para

a dissipar de novo.

Se foi movido somente pelo bem publico

que este aceusador teve em vista a minha pu-

nição pelos crimes de que me aceusava, para

que se recusou, depois de ter solicitado o meu

julgamento, a comparecer perante o Tribunal

de Primeira Instancia de Moçambique, que

chamou por cd^aes de 30 dias todos os indi-

víduos que quizessem depor contra mim, na

conformidade dos artigos 891 e 898.° da Re-

forma Judicial, ou por via de querella, e mes-

mo por denuncia em segredo, nos termos do

Alvará de 14 de Abril de 1785!

A rasào é bem clara. A lei das syndican-

cias estabelece penas rigorosas aos aceusado-

res, denunciantes e testemunhas convencidos

de lerem aceusado, denunciado ou deposto

com falsidade; mas não impõe castigo ao de-

nunciante, que induzido por considerações ou

respeitos pessoaes, foge dos Tribunaes, para

fazer chegar ás Secretarias e outras Reparti-

ções Publicas as suas calumniosas aceusações.

Tenho a consciência de que cumpri os meus

deveres. Flonra-mc muilo o resultado da mi-

nha syndicancia.
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ANNAIS DO CONSELHO ILTRAMARINO,

PARTE NÃO OFFICIAL.

NOTICIA

HISTÓRICA, MSCWPTIÍA, I ESTATÍSTICA

DOS

PKOORESSOS MATEHIAES E l.NTEI.LECTUAKS
DA COLÓNIA DO CABO DA BOA ESPERANÇA

DESDE 1844 ATE

rautcirio.

.. O Cabo da Boa Esperança foi descoberto
pelo navegante portuguez, Bartholomeu Dias
eml5i6', e a Colónia foi fundada pelos hol-
Jandezes em 1652, debaixo da direcção de
Joban Anthon van Riebeek, primeiro gover-
nador hollandez; e foi conquistada pelas ar-
mas bri Ian nicas em 1795, commandadas por
Sir James Craig, primeiro governador inglez.

Esta Colónia foi restituída á Hollauda pela
paz de AmicDs em 1802, c tornada a tomar
em 1806 por Sir David Baird; mas só ficou

pertencendo definitivamente á Inglaterra em
1815, nos termos de uma convenção aceita
por El-Rei de Hollanda.

8ITUAÇÍO B CLIMA.

Este paiz está situado quasi na mesma la-

titude de Cadiz na Hcspanha. O grande calor
que parecia próprio d'esta parte do continen-
te africano, é temperado pelo vento do Sudoes-
te, que domina quasi constantemente no ve-
rão, e ás vezes sopra com violência ; de sor-
te que o clima, excepto nas repentinas mu-
danças de temperaturas, quesâo o seu caracter
dtstinctivo, tem todas as qualidades hygicni-

1 Nenhum leitor deixará de notar o grande erro que
ha n'e*ta data, lendo sida a viagem de Bartholomeu
Dia» em tempo do Sr. D. JoSo II, e annos ante* do fim
do XV século; njto quixeroo* porém alterar o original
jjara dar aos nacionaes e estrangeiros mais um exemplo
do cuidado com que se deve ler o que em paixes es-
trangeiros se escreve relativamente ao nosso paix e ú
no»a historia.

f
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cas das zonas curopcas, com quem tem igual-

mente similhança na ordem successiva das es-

tações.

QUALIDADES SANITÁRIAS.

São quasi desconhecidas as doenças conta-

giosas c epidemicas (exceptuando as bexigas,

que geralmente apparecem cm períodos de trin-

ta annos, e fazem os maiores estragos na po-

pulação preta); nem ha paiz no mundo onde
a saúde publica seja tão boa.

CONDIÇjO DAS CLASSES OPERARIAS.

Da falta dc operários; por isso os que ha
são pagos por grandes preços. Um simples

trabalhador, empregado na cultura da terra,

recebe, feita a conta a tudo, um salário equi-

valente a seis francos de moeda franceza (ou
mais de 1#U00 réis).

Os operários oblcra facilmente o que neces-

sitam para viver, e sem grande custo, em ra-

são dc grandes quantidades dc gado perten-

centes aos ercadores da Colónia, da abundân-
cia c da cxccllcntc qualidade de peixe que se

apanha em toda a costa, e do infallivel re-

curso da caca. Ainda ha grande quantidade
dc terras publicas sem habitantes por falta de
população; c estas terras, geralmente próprias

para a ercação dc gado c cultura de cereaes,

dão-sc aos que immigram na Colónia com con-
dições muito favoráveis 1

.

Podemos concluir do que temos dito, que
a Colónia do Cabo de Boa Esperança, sem pro-

metter aos immigrados a esperança d'aquellas

fabulosas fortunas, que nos nossos dias só

existem na imaginação de certos escriptores

de romances, pódc todavia oíTerecer uma car-

reira livre c bastante prospera a muitas vicli-

1 Dois shillings coda morgen (dois acres lnglexes),

pela ncquisiçàlo perpetua. Em casos excepcionae» tam-
bém se fnxem ronce«sdc«gratuita* aos immigrados pobres.

Na compra de propriedades particulares, o modo mim
ordinário de pagamento é um quarto do preço pago lo-

go, e o resto fica na mao do comprador, a juro de 6 por
cento no anno, até eflectuar o pagamento, para que se

lhe dú grande larguexa.

-KEVBREinO 1856. a
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mas da concorrência industrial na Europa: e

todos os dias ouvimos casos destes, princi-

palmente de Irlandezes sem recursos, que
promptamente lêem obtido, pela sua industria <

e economia, um modo de vida honesto e in-

dependente.

Yamos agora lançar a vista mais miuda-
mente sobre a orgaoisação social da Colónia

durante os últimos dez annos (do 1." de Ja-

neiro de 1844 ao 1.° de Janeiro de 1854) a

fim de formarmos idéa do notável progresso,

tanto íntellectual como material, que a civi-

lisação tem feito n'esla parte da Africa, onde
' os nossos missionários francezes, tanto catho-

íicos como protestantes, auxiliados por seus

irmãos e amigos, na religião, de todos os paí-

ses do mundo, emulam uns com os outros,

ha muitos annos, em zêlo e caridade, na obra

de restaurar a terra de S. Paulo á doutrina

de Christo.

FOVCLiÇiO.

Em 18&4a população (bran-

ca e negra) da Cidade do
Cabo andava por 22:543 almas

A. das outras partes da Co-

lónia 160:396
182:939

Em 1853 a população (bran-

ca e preta) da Cidade do
Cabo andava por 24:491

A das outras partes da Co-
lónia 201:148

225:639
D i fferença em favor do cen-

so de 1853 42:700

N.B. A. população preta é calculada em
um terço mais do que a branca.

Na diferença cotada de 42:700 almas po-

demos considerar 1:948 almas como perten-

centes ao aogmento da população na Capital.

Era quanto tomámos em consideração o

augmento proporcional proveniente do maior

numero dos nascimentos comparado com o

das mortes, é igualmente acertado attribuir

um quarto d'esta mesma differença total ao

augmento da immigração, que tem dado an-

nualmente, desdel844,um augmento dei :000
pessoas.

A Cidade do Cabo tem actualmente 3:547
casas particulares, 372 armazéns, uns 40 edifí-

cios públicos, em quanto que cm 1 825 somente

tinha 1:540 edifícios entre públicos e parti-

caiares. Podemos portanto vir á conclusão,

que tem havido um augmento de 700 edifí-

cios nos últimos dez annos, e uma extensão

em superfície de mais de metade no espaço

de vinte annos.

KDCCAÇiu E INSTRCCÇlO PUBLICA.

0 systema uniforme de educação e instruc-

ção publica, actualmente adoptado pelo Go-

verno Colonial, foi proposto pelo celebre as-

trónomo inglez, SirJohn Herschell, e tem si-

do posto em pratica desde 1841. Este syste-

ma, de que os limites d'este escripto nos não

permi Itera dar roais larga noticia, tem já da-

do excellentes resultados. A Colónia possue

actualmente

1 Collcgio na Cidade do Cabo;

15 Escolas elementares na parle Occiden-

tal e 9 na parte oriental.

(Divisões da Colónia respectivas á popu-

lação agrícola.)

1 4 Escolas de Missionários na Cidade e vi-

sinhanças para a população preta :

8 em Winberg e Rondebosch, com igual

destino

;

9 nas divisQes do Cabo, Stellcnbosch, Wor-

cester, Malraesbury, e Paarl.

6 Escolas de Missionários na província Oc-

cidental, e 8 na oriental.

E por ultimo 38 Escola» particulares, es-

palhadas por differentes partes da Colónia,

debaixo da inspecção do Governo, do o^ial* to-

davia não recebem subvenção algaras-: em

summa 69 escolas (sem fatiar de outros esta-

belecimentos) dando educação e instraccJo ai

quasi 17:000 alumnos-

JXSTITtlIÇOM LOCAK6.

Em 1844 a Colónia contava dentro ca »
sessenta estabelecimentos de utilidade publi-

ca, applicados a fins religiosos ou de carida-

de, aos estudos, ao serviço publico, ou á pro-

tecção do commercio.

Entre os que novamente se tèem feito nos

últimos seis annos, basta mencionar os se-

guintes:-— Um jardim botânico, estabelecido

em 1850, na Cidade do Cabo; a Sociedade de

Beneficência na Cidade do Cabo ; a Socieda-

de Bíblica da Africa meridional (auxiliar da

da Inglaterra) ; o Instituto mechanico; a Com-

panhia de Seguros de fogo; a Sociedade dt>

Seguros mútuos devida; a Companhia de Se-

guros de vidas da Província oriental; a Com-

panhia de Seguros do porto Elisabeth, a Com-

panhia de minas de oiro da Africa meridis*

nal ; a Sociedade providente da Igreja de In-

glaterra ; a exposição de Bel las Artes na Ci-

dade do Cabo ; a Sociedade de Protecção dos

Marinheiros pertencentes á Colónia; ultima-

mente um Projecto approvado para a forma*

ção de uma sala para a instrucção publica

de sciencia e litteratura.
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Durante os últimos dez flnnos. tri n ta c no-
-ve igrejas tem «sido construídas em difleren-

los pontos da Colónia, sendo trinta e doas
<de Protestantes de dlfferentes seitas, cineoCa-
tholicas, duas d estas na terra do Natal ; uma
synagoga, e uma mesquita para o culto má-
bometaoo.

OBRAS DK CTIL1DADB PUBLICA.

No mesmo período téem sido construídas

cinco pontes, para se poderem atravessar em.
todo o tempo outros tantos rios, perigosos de

atravessar quando vão cheios; um caes no
centro e outro na parte meridional do porto

•«it cidade; dois depósitos de carvão, feitos de
feno; uma fabrica de gaz; nm caminho des-

tinado ao transporte do caos central da Bahia
da Mesa para o logar do embarque do carvão
de pedra que necessitam os vapores ; dois tan-

ques de agua fluctuantes para serviço da Ba-
hia da Mesa; quatro íaroes, dois d'elles con-

struídos de pedra, cmMouille Point c no Ca-
bo das Agulhas, um de madeira no Ilhéu dos
Pássaros, e umfluctuante na Bahia de Simon;
emfim, prisões, mercados, ele., em varias par-

tes da Colónia.

AGmieCLTCBA.

A cultura e a economia rural lêem feito

grandes progressos nos últimos dez annos.

D antes só se usava o pesado arado do Cabo,
que necessitava de seis e oito juntas de bois.

Depois da introducção dos instrumentos in-

gleses, americanos e suecos, o trabalho tem

sido reduzido a menos de metade, o que é de

grande importância n 'esta Colónia, por falta

de braços. O resultado, portanto, d'este pro-

gresso é uma grande reducção no capital em-
pregado na agricultura; e de mais o grande

lucro qoe resulta de não ser necessário dei-

xar grandes porções de terreno pará a crea-

Ção dos animaes de tiro. Só um d'esles no-

vos engenhos , a machina de ceifar, é bas-

tante com o serviço de tres homens, para fa-

zer o trabalho que d'antes exigia doze a quin-

ze homens. O trigo do Cabo que é o melhor

que se conhece, e que é já artigo de expor-

tação, ha dc com o augmento da população

tira ser um dos mais valiosos elementos da
riqueza colonial.

A producção de R tem pela sua parle fei-

to notáveis progressos, como se verá pelo

mappa que vac adiante. Não ha roais de vin-

te annos que o gado ovelhum que, com raras

-excepções, se encontrava na Colónia, eram os

carneiros do Cabo dc grande rabo, os quaes

não dão lã. Hoje em dia vêem«se, em todos os

dtstrictos de pastos, rebanhos da mais fina

lã, provenientes das melhores raças conheci-

das no mundo.
Os vegetaes e fructos do Cabo são de todas

as variedades que se conhecem na Eoropa

;

são de notável belleza c aroma. Contribue pa-

ra a sua generalização c perfeição a impor-
tação annual de sementes de plantas da 'Eu-

ropa, da índia e da America.

Não ha Colónia entre a Europa e a índia

com tantas vantagens, no ponto de vista hy-

gienico, para tomar refrescos para as embar-
cações.

Este género de obras está confiado á ad-
ministração de uma junta central em que en-

tram tres membros que nãotéem caracter ofi-

cial, estabelecida por um Regulamento do Go-
verno em 1843. Por esta fórma tôcm sido di-

rigidas as principaes obras de utilidade pu-
blica, que vamos enumerar.

A primeira e talvez a mais importante

destas empresas, é a estrada do Cabo a Stel-

lenbosch 1

. Em 1840 era ainda necessário ir

em um tpagon puxado por oito cavallos, c gas-

tar uma libra para andar em doze horas este

caminho de areia solta, que actualmente é pi-

sado, um anno por outro, por dez mil vehi-
culos de todas as espécies. Está hoje macada-

misado, c não tem menos de trinta milhas de

extensão. Póde-sc andar em tres, quatro ou
seis horas segundo a importância do trans-

porte. A economia annual resultante d'esta

obra pódc bem ser calculada em 25:000 li-

bras esterlinas.

Duas pontes (na estrada do Cabo para Stel-

lenbosch) foram construídas uma sobre o rio

Salgado, e a outra sobre o rio Eerste : uma
estrada macadamisada de sole milhas e meia,

começando no rio Eerste até alem de Sir

Lowry's Pass (Montes hollandezes dosHotten-

totes)'; uma ponte sobre o rio Bot; uma ponte

no rio Palmiet; o SirLowry's Pass melhorado

em toda a sua extensão ; uma nova passagem

através do Houw Hock Montain ; uma estrada

macadamisada para Caledon; o inteiro melho-

ramento da estrada entre Caledon e o rio fiu-

feljagts, uma das mais perigosas torrentes da

Africa mcridioual, sobre a qual se construiu

uma ponte aberta á circulação em 1858 ; o

passo Montagu através das montanhas do Dis-

tricto Jorge; ao cume das quaes, de tres mil

pés de altura, pódc facilmente subir um car-

1 Foi projectada e executada debaixo da direcção

do falleeido Hao. John MonUgu, Secretario da Colónia

e Presidente da Junta Central do» Comnuiaarioa <i&» es-

tradai publica., na Cidade do Cabo.
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rinho puxado por um só cavallo. Este passo
veiu evitar a passagem do de Cradock, um
dos mais perigosos, em rasão do empinado e

da altura de seus precipícios. Graças a estes

melhoramentos os conductores de wagons, fa-

zem hoje em tres horas um caminho em que
d[antcs gastavam desoito, e com perigo de
vida. A estrada entre o porto Elisabeth e

Graham's Town, juntamente com Michell's

Pass (extensão de cinco milhas), através das
montanhas do Bokkeveld, um dos Districtos

mais férteis da Colónia, já lambem está com-
pleta.

Antes da abertura d'cste ultimo passo (1848)
os fazendeiros eram obrigados a conduzir os

seus géneros ás costas de bois, mulas c ca-

vados, e podiam-sc considerar felizes poden-
do passar o Mostcrd' Hock com segurança, c

igualmente quando no transito não perdiam
mais de 10 por cento do que conduziam.
O passo do engenheiro Mr. Boin (um dos

mais notáveis do mundo, c que a todos faz

lembrar oSimplon), de dezoito milhas de ex-

tensão através de uma serie de montes altos

que separam Wellington do IIcx Rivcr, e

que continua em uma estrada plana de obra

de trinta milhas até Worcestcr. Póde-sc hoje

fazer em dez horas, por esta nova estrada,

uma jornada cm que d'antes se gastavam
quatro dias, c não sem graves perigos,

tanto na ida de Worcestcr ao Cabo, como na
volta.

Podemos ainda mencionar uma das mais

bcllas pontes, que se tem construído na Co-
lónia, lançada cm 1852-1833 sobre o rio

Beg, uni dos mais profundos e perigosos, á

entrada da povoação de Wellington. Final-

mente podíamos ainda mencionar muitas obras

de menos importância, pontes, estradas, pos-

tos de degradados, passos, etc, em que actual-

mente se trabalha, e que tcem por fim com-
pletar em breve praso um systcma de meios

de communicação próprio para levantar ao

maior auge o commercio e os interesses d'esla

Colónia.

Temos ainda a acrescentar, que as som-
mas applicadas a estas obras apenas técm che-

gado nos dez annos a libras 322:000, en-

trando os concertos annuacs c a conservação,

e damos uma idéa completa dos importantes

recursos materiacs ercados com tão pòuca
despeza, ecra tão pequeno espaço, pela Junta
encarregada da execução d'cstas obras.

CORBEI08.

Nas duzentas c setenta c cinco subdivisões

de que se compõe esta Colónia, ha perto de

cem correios, metade dos quaes foram esta-

belecidos nos últimos dez ou doze annos. O
syslema das estampilhas foi adoptado ha dois

annos. Os numerosos melhoramentos intro-

duzidos n'este serviço, á imitação do systc-

ma de Londres, durante este ultimo penedo,
tornam o correio central do Gabo uma esta-

ção tão completa quanto é possível.

BANCOS.

Ha hoje dezoito bancos públicos distribuí-

dos pela seguinte maneira

:

1 Banco do Cabo
2 Banco da Africa meridional.

3* Banco colonial f Na cidade

4* Banco União [ do Cabo.
3* Banco Commercial do Cabo.
6 Savings Bank 1

7* Banco de Paarl I p .

8*Banco da Província occidentan
em mrL

9 * Banco commercial cm Worccs- / em Wor-
ter ( cester.

10 * Banco de Swellcndam
|

e

^nd

S

a

*el"

11* Banco de Beaufort P/òr^
3 "

1 2 - Banco agrícola de Caledon . . .

J

Cm
on

Ca,e"

MvIsA* *rlcM(«l.

13 'Banco do porto Elisabeth ino porto

14* Banco commercial j Elisabeth

15 Banco commercial eagricola dajem Gra-

fronteira
j

hams
16 Banco da Província oriental .

.
) Town.

17 'Banco de Graaf Rcinet jemGraaf
18 'Banco central de Africa austral! Reioet.

Doze destes bancos (os designados com as-

terisco) técm sido instituídos nos últimos dois,

quatro, seis ou oito annos. Está a ponto de

se formar umjiovo banco cm Stcllenbosch.

Yamos agora dar uns mappas comparativos

dos dois annos 1844 e 1853:
1. " Do valor declarado das mercadorias

de toda a qualidade importadas na Colónia

em navios inglezes e estrangeiros.

2. " Do valor declarado das mercadorias

de toda a qualidade exportadas da Colónia em
navios inglezes c estrangeiros.

3. • Da navegação geral da Colónia.

i.° Da renda actual doThesouro colonial.

1 Eatc banco tem nnroerowií delegacftcf em lodt »
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SIAPPA COMPARADO DA RENDA LIQUIDA DO TUESOLUO COLONIAL DESDE 1818 ATE I8.1T».

•

J

f para mais

Diflfercnças. .

j

( para menos. .

.

1848 1849 1880 1881 1882 1883

£ £ £ £ £ £

211:937

Ignora-se

207:811

211:937

219:431

207:811

215:768

219:431

265:082

215:768

281:161

265:082

4126

11:620

3:663

49:314 16:082

N.B. A renda annual provém principalmente da» Alfandego», contribuiç&o territorial, direito* de tran-

sferencia, 4 por cento, direito de leiloes, léllo de licença», portei de carta», multa» c emolumento* judioae»,

receitas especiaes o eventuae», juro de dinheiro, etc.

Desejáramos poder comparar a renda de todo» os dei anno» de 1844a 1853; mas, como foi observado

pelo Hon. Rawson W. Rawson, Secretario da Colónia, em uma falia na Assembléa Legislativa, só desde 1848

•e tem seguido um systema uniforme de contas, e por isso só desde cnlSo se pode apresentar um mappa
dos rendimeutos publico».

Resulta dos lotaes geraes dados nos map-
pas

:

1. ° (Quanto á importação): Que a som roa

das importações de 1853 está para a de 1844
como dois e um terço para um.

2. ° (Quanto a exportação) : Que a som-
iua da exportação de 1833 está para a de

1844 igualmente como dois e um terço para

um.
3. " (Quanto á navegação) : Que a .somma

total da navegação (entradas e saídas) de

1853, está para a de 1844, com pouca difle-

reoça, como dois para um.

4. " (Quanto ao rendimento do Thesou-

ro) : Que a somma da receita de 1853 está

para a de 1848 como um e um terço para

um.
Ainda que não damos mappa comparativo

de despeza colonial durante o mesmo período,

pôde dizer-se que tem sido balanceada com

|
a receita, havendo n'esla considerável dilTe-

rença a maior no fim do anno de 1853.
Podemos agora, pelos dados que lemos apre-

sentado, evidenciar o progresso que a Coló-

nia tem feito, material e intelleclualmente,

n'cslc curto espaço de tempo; e não deixsre-
1 mos este objecto sem fatiar do estado de uma

|

producção indígena, que deve vir a ser uma
fonte muito importante da riqueza futura da

Colónia. Fallâmos da lã.

QUANTIDADE DE LA", PRODCCÇÃO DO CABO DA BOA ESPERANÇA, EXPORTADA DESDE 1850 ATÉlSiS,

Annos
Quantidade

de l& exportada.
Anno»

Quantidade
dc IS exportada.

Annos •
Quantidade

dc 1& ex]K>rtsda.

Libras Libras Libras

1:360:212 1:297:6946

1830
' 1831

1832
1833
1834
1835
1836
1837

40:122
54:335
67:890
113:077
143:893
215:868
373:203
351:824

1838
1839
1810
1841
1842
1843
1844
1845

490:754
585:977
911.118

1:016:807
1:428:793

. 1:754:737
2:233:940

3:194:602

1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853

3:271:158
3:719:037
3:670:920
5:024:946
5:912:927.

5.947:252

7:773:505

7:861:608

Segue 1:360:212
•

Segue 12:976:946 Segue 56:161:299
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É fóra dc duvida que este producto colo-

nial ha de brevemente rivalisar, a muitos

respeitos, com as mais valiosas qualidades de
paizes de melhor producção. Suppõe-se que
a tosquia de 18'>5 ba de deitar 8.500:000
arráteis, só para exportação; e calcula-sc

que a Colónia pôde produzir, dentro de quinze
a vinte annos quando muito, uma quantida-

de de 30 a 40.000:000 de arráteis.

Acrescentaremos como simples informação,

que o preço médio d este género no mercado
de Londres edel'^ a 1

,h 4* o arrátel
;
eque

o frete para a Eu ropa anda 1 i
d
a 1 *

d
por arrátel

.

Até a Áustria tem recentemente pedido
grandes quantidades das espécies do Cabo,
para creação '.

Taes são os documentos que, n'uma vista

geral, nos pareceram mais próprios para dar

prova innegavel do progresso geral feito por

uma Colónia, cuja prosperidade commercia! se

pôde já esperar que* toque o seu auge com-
mcrcial dentro de um curto periodo, só pela

applicação das suas forças a quatro princi-

paes artigos de producção.

Lã— que ha de algum dia competir com

i

as melhores qualidades conhecidas.

j
Cobre— mais abundante e mais rico que

i em outra nenhuma parte do mundo.
Trigo— que algumas vezes dá cento e vinte

f sementes, e não tem rival em qualidade.

Vinho— que com um acertado modo de o

fazer, ha de dar cinco ou seis qualidades,

[
que hão de ser altamente apreciadas em mui-

!

tos mercados estrangeiros l
.

NOTICIAS DIVERSAS.

0 Director da Colónia de Mossamedes Ber-

nardino Freire de Figueiredo Abreu e Castro,

em Oflicio de 24 de Novembro de 1855, di-

rigido ao Presidente do Conselho Ultramarino

diz o seguinte:

No limite do Districto já ba Ires engenhos:
— o da Purificação da Luta, no qual falta so-

mente concluir uma casa de dislillaçâo que
está em obras, e para a qual ainda falta um
alambique; o do Bumbo que só faz aguarden-
te; e o da Equimina, que está quasi concluí-

do. Em bre^e deve levantar-se o quarto...

Tem já o Districto dez plantadores de al-

godão, c* teeni sido distribuídas terras para

outros dez. *
Pela nota junta concluirá Y. Ex.

1
que já é

de alguma consideração o rendimento agrí-

cola, e creio que no tempo que Mossaraedes

tem de existência, pouco mais era de desejar,

mormente com os poucos recursos que ha.

É certo que os dois primeiros annos foram

perdidos; não havia sementes, faltaram as

inundações; ignoravam-sc os tempos de se-

mear; em summa foi mister crear tudo.

A constância e vontade forte podem muito.

Mais de cincoenta homens brancos se de-

dicam seriamente á cultura, e vão n'ella

creando seus filhos, que crescem admiravel-

mente.

1 Consulte, quem queira, tobre esta producção a JbV-

moirc sur la tituation de Vindustrie lainière du Cnp de

Bonne Espéranee, dirigida pelo auctor ao Ministro dos

Negocio* Estrangeiros (de França) em 1852, e publi-

cada por extractos no Moniteur dc Setembro de 1854, e

»o* Annales du comnieree rxtérieur do mesmo anno.

ANN. UO C. UI.T.— I'\RTE NÃO OFF.— SERIE I.-

Calculo aproximado do rendimento agrícola

ilo Itlwirlcto dc Sloamamedea no pre»cntr<

«no de tftSS.

No engenho— Purificação da Luta:

Aguardente e assucar 6:000$000
Farinha de mandioca 1:000 ca-

zungueis a 800 réis 800^000
Batata ingleza 400 (a> a 800 réis

preço medio 3Í0&000
Milho 500 cazungneis a COO 300$000
Feijão 200 cazungueis a 100. . . 200&000
Algodão 200 ^ a 4:000 800&000
Cará 1:000 <»a 600 G00&000

Todos os mais agricultores no

limite:

Farinha de mandioca 18:000 ca-

zungueis a 800 H:400&000
Batata ingleza 12:000 <? a 800. 9:600^000

Milho 1:000 cazungueis a 600. 600&000

Cará 15:000 (« a 600 9:000^000

Feijão 100 cazungueis a 1:000. 100&000

Cana saccarina vendida a retalho. 1 :000£000

Alhos, cebolas, abóboras, melan-

cias, melões e hortaliças 500$000

No Bumbo:
Aguardente 3:000*000

Farinha de mandioca 2:000 ca-

zungueis a 800 1:600*000

48:820*000

I Este artigo è traducçâo lilteral da primeira Par-

I te de um folheto publicado por Mr. Blanchrton, Côn-

sul de França no Cabo da Boa Esperança, intitulado

| l/nirertal Exhibition 1855. Cap Town 1855. (O Red.)
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Ohjectoa c«tumfrtlip« que ae exportam

Marfim.

Cera.

Abada.
Urzella.

Gorania arábica.

Azeite de peixe.

Peixe secco.

Caroe secca.

Couros.

Chifres.

* A exportação d estes productos excede a

200:000$000 réis.

bilrar to d'iimi earta do Dr. Phynlco-mór da Pro-

víncia de Angola, Jaeajuea Nlealaa de Sa II Is.

da Calonla de

Aportámos a Mossamcdes no dia 20 de No-
vembro (18KÍS). Esta Colónia está em progres-

so. O Governador do Districto, Fernando da

Costa Leal, edificou de pedra a igreja, que
ficou muito bonita; e também construiu de
pedra a parte da fortaleza do lado do mar.

Vimos plantações extensas de algodão a

uma légua e a duas distantes de Villa; nos

Cavalleiros ha plantações riquíssimas de can-

na saccarina, algodão, mandioca, batata eu-

ropèa e do Brazil (Cará) de 3 até 10 e 11 ar-

ráteis cada uma.
Esta plantação dos Cavalleiros pertence ao

incansável e intelligente Director da Colónia,

Bernardino de Figueiredo.

Vimos moer a canna, coser e preparar o

assucar, e distillar aguardente de excellenle

melaço. Vimos as duas machinas de desca-

roçar algodão em movimento. O algodão <

bello, tão bom ou melhor do que o de Mo-

çambique, que ainda é silvestre. O Director

Bernardino exporta por anno cincoenta arro-

bas d este género. Vi seis qualidades de fei-

jão, repolhos grandes, excedente hortaliça etc.

etc. As uvas dão duas vezes por anno, e sio

saborosas.

No paiz dos Gambos e dos Huilas ha bello

trigo duas vezes por anno, tão bom como o

das margens* do Zambeze; e tudo isto promo-

veu aquellc laborioso colono com trinta ne-

gros, em quatro annos, edificando officinas

etc. Com mais ires ou quatro annos terá el-

Ic um rendimento para viver na Europa co-

mo um fidalgo.

Aqui vi pela primeira vez na Africa o aso

de carros puxados por bois, e com estes moer

a canna. Vi o arado de ferro, invenção mo-

derna, evi finalmente que a agricultura não

só é possível, mas proveitosa e recompensa-

dora na Africa.

O Commercio foi pouco este anno. Expor-

taram-sc 600:000 arrobas de peixe secco. O
azeite de peixe (cação) faz-se em abundân-

cia na bahia das Pipas, cinco léguas ao nor-

te da Villa. Um morador (Paiva) disse-me

que o anno passado se vendeu entre 50 e

100&000 réis a pipa. O movimento comrocr-

cial foi no dito anno de 200:000^000 réis.

Ha tres moinhos de assucar, e vae mon-

ta r-se o quarto.

A exportação da batata foi considerável

n'este anno.

O clima é excedente. Vêem-se boas córcs

nos habitantes; vê-se grande numero de lin-

das ercanças, cheias de vida e saúde, e a Vil-

la augmenta todos os dias.

OS rORTKCBES R OS HOLLAMEZB \0 ULTRAVAR.

O famoso viajante francez Tavernier, que
no século 17.° correu a Asia e outras partes

do mundo, fadando da Ilha de Santa Helena,

e dos estragos que n'ella fizeram os hollan-

dezes durante a guerra que tiveram com os

hespanhoes, cortando as arvores fructiferas,

e matando os gados ali deixados pelos portu-

guezes, a fim de que os hespanhoes que apor-

tassem á mesma Ilha não podessem aprovei-

tar-se d'elles, diz o seguinte:

«Ha aqui um grande numero de limoeiros,

«e algumas laranjeiras, que os portuguezes

«haviam plantado em outro tempo. Porque

«esta nação tem isto de bom, que nos logares

«em que está procura fazer alguma cousa

«para beneficio d'aquelles que no future de-

«vam vir aos mesmos logares; os hollandezes

«fazem o contrario, e procuram destruir tudo,

«a fim de que aquelles que possam vir depois

«delles não achem nada.»
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MU DO CONSELHO ULTRAMARINO.

PAUTE NÀO OFFIC1AL.

NOTICIA

tU EXPLORAÇÃO DA COSTA OCCIDENTAL DA AFBICA

AO

SUL D! DE\GL'ELLA

Tendo promcttido dar-vos a informação que
eu alcançasse das visinhanças do grande la-

go Ngami da banda da Cosia Occidental, so

bre o caminho seguido por Charles John An-
derson, eu devo primeiro dizer que quando
ea andava examinando a Cosia Occidental nos
aonos de 1846, 47eí8, a existência daquel-
le lago era inteiramente ignorada, e ainda
que eu fui ao interior desde Waltcich Bay até

Onanis; comtudo eu nada ouvi do principal

povo (o Junkcr) para ter idea da sua exis-

tência. Yisilando Liltle Fish Bay 2
, a primei-

ra noticia que cu tive dc um lago, ou antes
de uma supposla cadeia de lagos, foi por um
Major Portuguez, que tinha vindo por terra

de Moçambique aBenguella: eile situa a par-
te septenlrional do lago por 18 graus N. (sic),

c percorreu junto do seu extremo septenlrio-

nal cêrea de 60 milhas. Era diflkultoso che-
gar á agua ; tão densas eram as canas. O la-

go era cheio de hippopotamos. Os na luraes

disseram-lhe que communicava com outro la-

go ao S. ou a SE. Os lados occidental c me-
ridional eram baixos e arenosos. Não podia

1 EoU noticia foi primeiro publicada em Londres no
and Shifping (inttllr, e depoia r«.-nn(irema

on jornal do (,'abn da Hoa E<i>eran«;a. O* Annae*
Conirlbo ritraoiarino nlo podiam di-i*ar dc admil-

lir n«« «na* pagina* irioa noliria lio curiosa, onde np-
ptrecen informaçoe» dadni por porlii!;iit-sf», «obre uma
r«ftto t|n |>onco conhecida. (O Red.)

1
Lttlle Fi»fc Bay é o «orne que oa inglrxes dío á

B*bii rle XlowxinKttei.. (O Rrd.)

X». CM» «:. I.LT.— PVMTE NÂoorr — skhie r

-

dizer qual fosse a extensão, pois que a terra

do iado do Sul era tão longe que se não po-

dia avistar. Elie encontrou naturaes que ti-

nham vindo da Costa occidental, visinhanças

do Porlo Alexandre, e tinham gasto sesscnla

e tres dias no caminho. (lia aqui algumas pa-

lavras de diffteil inlelligencia por não fazerem

sentido.)

Quanto ás producções cllcs (portnguezes)

receiam principalmente que os ínglezes sai-

bam quaes cilas são. Eu pude saber que o

marfim era abundante. A gomma copal era

também em abundância; mas nào havia es-

cravos que se comprassem para a eondueçâo

daquelles géneros, c muitos dos bois de ca-

vallaria tinham morrido

Ao Norte do lago lodo o pniz sevae levan-

tando a considerável altura, o clima é beni-

gno e a vegetaçfto formosa. Elie ali se resta-

beleceu dc uma febre que tinha tido. Tor-
nando ao Sul, a Walwich Bay, cu dei co-

nhecimento d'eslas circumstancias a Mr. Schci-

pman, o Missionário do Rheno, o qual me
disse que John Swartboys, Capitão norueguez,

linha encontrado alguns Bittianuas, que ti-

nham ido dorioOrangc para o Nascente; ti-

nham estado junto a um grande lago, onde
tinham achado marfim; mas elles representa-

vam a gente como monstros, com um só olho

no meio da lesta, nulrindo-se dc carne hu-
mana, segundo o uso dos antigos gigantes;

uma creança era nada para elles; isso engo-
liam elles inteiro. Mr. Scheipinan projectava

fazer unia viagem para pôr estas informações

fora de duvida, e eu havia dc acompanha-lo;
mas as circumstancias impcdiram-m'o; e a

morte levou um dos melhores e mais infati-

gáveis homens, que jamais foi mandado an-
nunciar as notas de alegria.

A borda de mar mais próxima do lago é a

Costa occidental ; mas c duvidoso se Walwich
Bay e o melhor ponto de parlida. A vantagem
d este caminho e viajar-se no leito secco do

• O» leitores «abem que nVnta» rejridei *e u«a mon-
tar em hoia, que para iwto lAeia apparelbo apropriado.

(O Red.)
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rio Swakop, onde sc pode achar agua, o os

naturaes são ate certo ponto inolTensivos

;

mas pelo que tenho observado, cu creio que c

melhor partir mais do Norte. Isto deduzo eu

das seguintes observações que fiz na minha

viagem de Walwich Bay para Benguella.

Cincoenta milhas ao norte de Walwich
Bay estão as bocas de dois rios; ou como cu

mu persuado, duas bocas de um mesmo rio.

Havia ali immensa quantidade de grandes ar-

vores em vários estados de decomposição, tra-

zidas, muito provavelmente, pelas suas en-

chentes periódicas; c digo periódicas, porque

se pódc claramente distinguir cada differen-

tc deposito. O seu curso deve ser considerá-

vel, pois que raras vezes, ou nunca, chove

até 150 milhas da costa, e as arvores, algu-

mas das quaes eram grandes, não crescem

n'csta extensão. Havia bom pasto a menos
<lc cem jardas da borda do mar, c abundân-
cia de agua. A corda de montanhas a trinta

milhas no interior abaixa, e não torna a ap-

parecer até defronte do Cabo da Cruz '; nes-
te intervallo passa o rio, segundo me persua-

do. Seguindo, a costa ao Norte destes rios,

ha uma planicie de areia, junto á qual a agua

é funda, sem ponto algum notável até ao Ca-

bo do Padrão; junto ao qual os navios podem
ancorar. O Cabo é uma altura de rocha nua,

onde está uma cruz (padrão) levantada por

Dias, seu primeiro descobridor: conserva-se

ainda em bom estado, tendo somente caído

um dos braços. Dez milhas ao interior se en-

contra a tribu dos Biig Damaras, que vivem

em um valle junto de uma alta montanha :

téem agua, c muitas cabras, mas não téem ga-

do vaceum. Passando ao Norte do Cabo do

Padrão, pela latitude de 21 graus, começa a

costa a ser denteada, guarnecida de baixos e

rochedos. Dizem haver por aqui um porto

chamado pelos portuguezes Angra de Santo

Ambrósio, e o Capitão Americano Morell põe

um porto n 'esta localidade, a" que chama Hay-
dens harbour (Angra de Ilaydcn); mas no

fim de quinze dias de baldada procura, no
navio e nas lanchas, não o pude achar.

Acham-se sitios conformes á descripção ; mas
todos tapados com areia. Creio que se entu-

lharam, como sabemos que tem acontecido

em outros togares. Como o vento c quasi sem-
pre constante de um lado (SSO ) tem ac-

cumulado musgos e immensa quantidade de
areia, a ponto que togares onde cu conheci

montes de areia, tornaram-se planícies cm
poucos mezes.

0 logar immedialo que tenho a mencionar

1 Cab<> ria Crus chama o auctor au que nó* chamâ-

UJ.j« Cah» do Padrão. <() Rrtl ...

é a entrada do rio Cunenc ' (Noursc Hiver).

Senti que passando por aqui fosse tanto o ven-
to que seria loucura tentar desembarcar; mas
claramente vimos o rio cheio de agua, pro-

vavelmente accessivcl a botes. A praia ao
Norte estava coberta de grandes troncos de
arvores. Podia-sc ter obtido grande quanti-

dade de lenha na Península dos Tigres, qtre

forma o lado occidcnlal da Bahia dos Tigre*

(Great Fish Bay). Uma palmeira ainda esla-

va verde, e não podia haver muitos dias que
tivesse caído na agua.

A bahia dos Tigres (GrcalFish Bay) tem
considerável extensão, algumas dezoito milhas

de Norte a Sul c seis a sele de largura, di-

minuindo gradualmente até ao fundo. É for-

mada por uma estreita península de areia, de

cerca de meia milha de largura* para a ex-
tremidade é muito mais larga, talvez duas mi-

lhas (viam-sc ali muitos ossos de baleia ; trez

sepulturas com inscripçôcs porluguezas, todas

da mesma data, das quaes eu colligi que al-

guns dinamarquezes estiveram ali, e uma
grande labua com inscripçâo da Cidade do
Cabo, estava bastante cravada na areia. Tal-

vez que os Portuguezes fossem mortos em al-

gum combate com os naturaes. Vimos isto na

retirada : sc o tivéssemos visto na chegada,

teríamos sido mais cautelosos dos naturaes:

e isto explica o arreceiarem-se tanto de
nós) elevada muito poucos pés acima do ní-

vel do mar; é realmente tão estreita esta gar-

ganta que um partido de dez caçadores po-

de fazer recolher a um canto todas as hye-
nas de que é infestada. Na descripção (do Ca-
pitão Owcn, creio eu) a bahia é representada

como livre de perigos ; mas umas dez milhas ao
Sul da ponta ha um baixo em que tocámos.

Da bôca desta bahia fizemos uma excursão ao
interior. Ainda que não entrámos mais de cin-

coenta milhas em linha recta, sou levado a

crer que foi mais do que nenhum homem bran-

co ainda tenha feito n'esla direcção.

Partindo da entrada da bahia, caminhámos
umas dez milhas ESC. sobre immensa s ca-

beças de areia e ravinas curiosamente for-

madas. Achámos então uma aldeia de natu-

raes composta de umas cincoenta famílias.

Eram os mais bellos negros que se pôde ver;

quasi nenhum abaixo de seis pés, e um bcllo

rosto aberto. As mulheres eram particular-

mente bellas como negras, notavelmente cheias

e nutridas Não vimos gado grosso, nem miú-
do. Parece viverem de caça, pois se viam res-

tos de numerosas antílopes e zebras, alem de

I Oa raappas inglese» chamam ao rio Ctincne .V»«r-

te River. Sobre este rio se acham n'e»te» Annae» im-

portante» noticia». V. pag. 113 da Parte Oficial, e p*f.
IO Ja Farte nao Oflkial. 'O Red )
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montes de conchas c espinhas de peixe. Em
quanto estivemos com elles, um negro de uma
grandeza atlântica trouxe uma gazela. As ar-

mas de que parecem usar, são um forte arco,

maior ainda do que elles: as seitas são linda-

mente feitas, com barras de ferro; as azagaias

similhanlcs ás dos Cafres, mas mais compri-

das. A principal mulher trazia no cabclio al-

guns botões; cm roda do pescoço moedas por-

titguczas (moedas de cinco tostões) e algumas
contas. Todos elles tinham manilhas de cobre

«n roda dos braços e tornozelos, mui limpas,

e linbam de tal sorte a apparencia e peso do

oiro, que eu cuidei que o eram, ate cs expe-

rimentar com agua forte. Fiquei maravilhado

de ver o logar d onde tirara agua, que era de

dura rocha de granito, e ainda que a quanti-

dade era pequena, era summamente pura. Re-
ceberam-nos com temor; e observaram-nos

por algum tempo, tendo-se sumido as mulhe-
res e creanças, e os homens continuamente,

passavam os dedos pelo pescoço, como quem
queria saber se tínhamos ido para os malar.

Eram particularmente atemorisados das ar-

mas de fogo, e por caso nenhum as queriam
tocar. Fomos obrigados a pôr as armas de-

baixo de um penedo, e enlâo as mulheres c

creanças foram apparecendo. As creanças mais
pequenas nunca nos deixaram toca-los; mas
os maiores logo ganharam confiança, c come-
çaram a examinar a nossa pcllc com muita
curiosidade. Não sei ale que ponto se teriam

família risado comnosco, sc nós lho tivéssemos

permi ilido.

Depois de uma estada de algumas quatro
horas na aldeia, caminhámos ainda na direc-

ção de ESE., na direcção de uma montanha
pedregosa, quatro ou cinco milhas. Ainda qúe
no sitio da aldeia não havia a menor vegeta-

ção, agora iamos entrando gradualmente em
um mato pobre, onde eram numerosos os ras-

tos da cara. Aqui accendemos lume e nos pre-

parámos para ficar a noile, mas tivemos sem-
pre sentinclla, porque, nas minhas viagens,

nem antes nem depois, cu nuuca senti tão es-

pantosas vozes de byenas ou lobos, c toda a

noite em roda de nós ; só sc dispersaram exa-
ctamente quando o dia estava para romper.
No dia seguinteinclinámo-nos mais para o Sul,

pois que eu estava desejoso de chegar á mar-
gem do rio Cuncnc. O mato ta sendo mais
denso, e vimos ao longe numerosos rebanhos
de caça, mas muito presentida ; não nos po-
demos aproximar d elia. Na lardc d este dia

chegámos á raiz de uma corda de montanhas
pedregosas moderadamente elevadas, corren-

do NE. a SO., do outro lado da qual nos

esperávamos ver o rio. for estimativa estáva-

mos a trinta e nnco milhas da bahia: arhi

mos aqui agua, mas salobra. Caminhámos no
dia seguinte, fazendo boa jornada, mas sem
vermos tanta caça coroo tínhamos visto, nem
agua. O calor era intenso. No dia anteceden-

te tínhamos tido uma brisa refrigerante, mas
neste dia houve calmaria ; c a areia era tão

quente que queimava os pés. Os marinheiros

começaram a cansar (eu tinha quatro comigo).

No oulro dia caminhámos, e, já tarde, de uma
altura, avistámos o rio ao longe; parecia uma
çcrrenle considerável. Não tínhamos achado
agua, e a nossa provisão estava quasi exhau-

rida. A minha gente recusou continuar para

diante; e no dia seguinte voltámos. Não vimos

ente humano, desde que deixámos a aldeia,

até que voltámos a ella. Procurei convencer

alguns dos naturaes para que viessem comigo

a bordo; mas elles recusaram. Um rapaz que-

ria, mas foi retido pelo pae e pela mãe ; dé
facto por toda a aldeia : por isso supponho
que elles téem ouvido ou sabido alguma cousa

do syslcma portuguez do trafico de escravos.

Tinhamos estado dez dias ausentes do navio,

c calculei que durante aqucllc tempo, tínha-

mos andado bastante acima de cem milhas.

Achámos a arvore da gomma como em Icbaboe.

Vimos entre os naturaes uma pequena semen-

te similhante á alpisla: moiam-na entre pe-

dras, c faziam d elia uma massa misturada

com mel. Tinham também um vegetal como
um pequeno pepino; mas dilTcrcnte 110 gosto.

Os cestos de conduzir agua eram exactamen-

te como os Zulus do Natal fazem os seus; mas
são trabalhados com maior perfeição.

Vimos cestos cheios de favos de mel, c a

quantidade das abelhas era grande. Não vi-

mos uma só arvore, nem mesmo arbusto de

mais de tres a quatro pés de altura; e isto

leva-me a crer que o rio Cuncoe, que traz

arvores tão grandes, como vimos na Costa,

deve ter considerável exlensão; provavelmen-

te tem a sua origem em uma cadeia de lagos

que eu creio se deve achar no interior desta

parte da Africa. É também possível que uma
lancha possa subir o rio considerável distan-

cia, e talvez seja este o melhor modo de che-

gar ao lagoNgami. O rio está por 17 graus e

30' de latitude, c do mar sc deve inclinar

para ENE. como vimos da nossa posição.

O lago pôc-no o portuguez na latitude de 1K

graus N. (sic). Nóssabcmosquc ale ao para lie-

lo de l i graus a terra é alia, e pelo luxo de

vegetação deve ler considerável humidade. A
corrente d'esta é para o Sul, e acha-se ni-

vcllada com uma cadeia de lagos.

A linguagem dos naturaes soava muito á

falia dos Cofres do Na tal. Elles enleudem
« Manzi » por agua, e usavam do U M para

muitos dos seus próprios nomes. Eu não creio
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que os que vimos na Bahia dos Tigres (Grcat

Fish Bay) sejam da mesma tribu que os do

Porto Alexandre '.

Deixando a Bahia dos Tigres continuámos

para o norte até ao Porto Alexandre, e pene-

trámos no interior até onde as circu instan-

cias pcrmiltiram. O seguinte é uma breve

narração do acontecido

:

Tendo ancorado já tarde, foi só na seguin-

te manha* que desembarcámos. Tinham evi-

dentemente estado durante a noite muitos

natoraes na visinbança do navio, como se via

pelas pegadas na areia. Caminhando ao Nor-

te duas milhas demos com uma partida de

pescadores, e esta foi a primeira amostra dc

navegação dos naturaes que eu vi na Costa

desde o porto do Natal em roda da Africa

meridional. Consistia em cataraarans: peças

de pau ligadas, com seis pés de largura c do-

ze de comprimento: serviam-sc d'elles para

a pescaria. Depois de dar a alguns delles al-

gumas piladas de tabaco, e o fumo de um
cachimbo, tomamos dois mancebos por guias.

Tendo passado sobre uma elevação, que for-

ma a parte oriental do porto, chegámos ao

leito secco do rio dos Flamengos, esubindo-o
obra de cinco milhas, viemos a uma aldeia

de naturaes. Aqui me deleitei pela primeira

vez depois de muitos mezes que tinha deixa-

do o Cabo, de achar alguma cousa como ve-

getação, porque os naturaes tôem em consi-

derável extensão hortas cultivadas de milho,

grãos e abóboras. Vimos numerosos reba-

nhos de gado, que pareciam em excedente

estado ; e á proporção que subíamos o rio,

ou antes valle, as aldeias augmentavam em
numero. As choupanas d'esta gente pareciam

construídas para aturar, e eram habitações

commodas. Era um regalo, depois dc tanta

areia, sen lar-se á sombra de uma palmeira.

Estivemos n'esta localidade três dias, exarai-

nando tudo que podíamos. Os naturaes pos-

suem numerosos rebanhos de gado grosso e

miúdo. Tinham lambem marfim de elefante

e de cavallo marinho: se obtido longe ou
perto, não o pude saber. Vi maças feitas de
corno de rhinoceronte, e grande abundância
de mel e cera de abelhas. Era visível que os

naturaes não confiavam em nós: temiam che-

ga r-se a nós, e mandavam retirar as raiilhe-

res e creanças. Eu quiz aproxima r-mc a al-

gum gado para o examinar, roas eltes fize-

ram-n'o retirar a toda a pressa. Nâo consen-

tiram que dormíssemos nas suas choupanas

:

tivemos de pernoitar na areia, e elies vela-

1 O Poria Alexandre do» lnglcifg é o domo Porto de

Pinda ao S. de Anjrola, muito diflerente, como »c vi**,

do celebrado Port'» de Pinda no Znire. (O fíed.)

ram-nos toda a noite, mas derara-nos tudo o

de que necessitávamos, sem exigirem paga-

mento. Nós festejámos muito algum leite, mi-

lho e bolos feitos não sei de que cora mel.

Conseguimos uma vantagem, ganhámos a con-

fiança dos nossos guias, e elles vieram a bor-

do comnosco. Grande foi a sua surpreza de

verem a sua imagem reflectida nos espelho*

da camará, e a entrada do gato na camará
fe-los fugir para a tolda. Perguntaram por

aqua denti, mas quando lhe dei alguma, de-

pois de a provarem, não quizeram beber. Fi-

zeram por muitas vezes signaes, perguntando

se nós lhe queríamos cortar o pescoço e co-

me-los; c as facas postas na mesa para o

jantar, fizcram-n'os tremer tanlo que eu as

mandei tirar. Não quizeram dormir em baixo,

mas ficaram acordados toda a noite na tol-

da. De manhã mandámos-1'os embora, vesti-

dos com camisas e calças de marujos, com
presentes para elles de inestimável valor, al-

gumas moedas de pennis, coro o nome do na-

vio e a data da nossa visita. Imagino que nun-
ca tinham sido d'antes tratados tão cortezmen-

tc por homens brancos.

Na margem septentrional do rio dos Fla-

mengos a terra é elevada de quinhentos ou
seiscentos pés acima do mar, do alto da qual

eu trouxe alguns lindos fosseis de conchas que
estavam em camadas, no mesmo estado e no
mesmo lodo, em que quando estavam submer-
gidos; tão notável era o lodo que pareciam

que acabavam dc se levantar do mar: fosseis

de algas, coral, e de todas as espécies de pro-

ducções marinhas. Perdeu-se com o navio uma
bella collecção, mas Mr. Wilson, da Cidade

do Cabo, tem alguns que eu lhe dei.

O Porto Alexandre havia de ser um bom le-

gar para formar uma feitoria para o commer-
cio n'csta parte da Costa, e seria uma fortu-

na para os naturaes. Por muitas circurostan-

cias sou inclinado a crer que os portugueses

téem tentado o commercio de escravatura,

posto que cm Mossamedes e na sua bahia pou-

co conheciam de tal logar, fazendo pergun-

tas ao commandante relativas ao estabeleci-

mento de uma feitoria. Elie respondeu que ha-

via de considerar do seu dever impedir qual-

quer cousa neste género sem a saneç-ão do
seu governo. O limite meridional das Posses-

sões portuguezas n'esta costa é Cabo Negro,

lado septentrional do rio dos Flamengos.

Era dali que eram os naturaes vistos pelo

Major G., junto ao lago interior. O pais é

muito accessivel ; abundante de agua, e de
bois para montar e para carga : os naturaes

dóceis, e alguma benevolência havia de ga-

nhar-lhes a confiança.

Deixando o Porto Alexandre, logo visitá-
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Mossamedes, povoação portugucza no la-

do do SE. da babia do mesmo nome. Faz-sc

aqui com o interior considerável commercio

em marfim de elefante e de cavallo marinho,

cornos de rhinocerontc, chifres, coiros e pei-

tes, cera e mel, c não duvido que em escra-

vos: em lodo o caso os brancos possuem con-

siderável numero de escravos; mas não pos-

so dizer se para exportação. Os bois são nu-

merosos e baratos ; usam dos bois para todo

o serviço, para sella e para carga
;

pódc-se

tirar do rio uma excedente agua umas tres

milhas ao N. da povoação ; e ba algumas bel-

las hortas, das quaes os soldados nos minis-

traram vegetaes, inhames, mandioca, cassa-

va, favas, ervilhas, tomates, ctc. Àqui co-

meça o paiz que produz a urzella, e se esten-

de até ao N. de Benguclla.

Não ba negociantes estabelecidos; mas me-
ramente commissarios dos negociantes de Loan-

da on de Benguella; e a Amscqucncia é que

nunca podeis vender, nem comprar em certa

extensão]; alem do que os direitos da alfandega

são excessivos, e todos os funecionarios desde

o Governador até ao ultimo exigem presentes

;

seja o que for, nada se recusa.

Passando ao N. para Benguella visitei mui-
tas bahias pequenas, em todas as quaes havia

estabelecimentos, principalmente para a com-
pra da urzella, que é mandada a Benguella,

e carregada debaixo da vista do Governo, pa-

ra Portugal. O Governo é o único comprador,

c não se permitte vende-la a estrangeiros ou
carrega-la em navios estrangeiros. Tive mes-

mo dificuldade em obter uma amostra de uns
dez arráteis: é da melhor qualidade.

É fora de duvida que todos estes estabele-

cimentos estão envolvidos em tratico de escra-

vatura. Debaixo de uma rocha, no fundo de
uma babia, havia amarração para um navio

junto á Costa, e tão acertada, que a rocha im-

pede o navio ao largo de ver o navio fundea-

do dentro. Um caminho de pé posto seguia pe-

la altura, que pelas numerosas pegadas, devia

ter sido recentemente seguido por muita gen-
te. A agua na visinhança era abundante. To-
mando tudo em geral, eu nunca vi logar mais
apropriado para tal fim.

Não vamos agora escçever sobre Benguella.

Tenho examinado quasi cada pollegada de
costa, ilha ou babia, desde YValwich Bay até

Benguella sem achar o que eu procurava—
guano ou nitrato de soda. A ponta do Pelica-

no parece ser o limite septentrional do pin-

guim, o principal depositador do guano. An-
tílopes (Gannets andShags) eram mui poucas:

o seu principal ninho ao N. parece ser a Ilha

dos Pássaros de Ilollem. Em roda da» bahias

havia numerosos flamengos, pelicanos e. . .

.

(sand birds) ; mas notámos que
nunca se juntavam em sufficiente numero pa-

ra formarem grandes depósitos.

Quanto ao nitrato de soda, eu não digo

que elle não exista : não o pude achar, posto

que passei por extensas planícies salgadas de

muitas milhas de extensão. Palavras não po-

dem explicar o trabalho de uma tal viagem,

cada passo crava na crusta do chão algu-

mas pollegadas: acrescente-se a isto um sol

dos trópicos, sem uma nuvem, batendo na su-

perfície branca do solo, o que é muito penoso

para os olhos. Um calor de torrar, o thermome-
tro chegando a 100, a 110, e até a 120 graus;

uma carga de peso de quarenta ou cincoenta

arreteis aos hombros
;
porque cada um tem de

levar agua, provisões c espingarda; tal é o

prazer de viajar em Africa. Requer o soffri-

mento do camello e a coragem do leão.

Ha numerosas producções n'esta parle da

Africa, tanto no mar como na terra, que eu

não tenho mencionado, mas lenho tudo no
meu diário, que minuciosamente descreve

quanto achei e vi. Toda esta parte da Africa

está em branco nos mappas, e é pouco co-

nhecida e frequentada.

Se as precedentes observações forem de al-

gum valor, podeis fazer uso delias com o roeu

nome para as auctorisor. Sou fielmente o vos-

so= William Me$*um.= Londres, Janeiro de

1855.

CARTA AO GOVERNADOR DE BENGUELLA,

SOBRE O INTERIOR DA AFRICA AUSTRAL.

III."
0

Sr.— Ao chegar a esta vindo da

minha segunda expedição do interior de Afri-

ca, com extraordinário gosto tenho entendi-

do do Boletim Official o grande zélo é acti-

vidade que o Governo de Sua Magestade Fi-

delíssima tem desenvolvido, e continua a

desenvolver para descobrir o interior d este

vasto continente, abrindo uma communicação
doliltoral Occidental até ao oriental, não pou-

pando sacrifício nenhum, para alcançar um
fim tão louvável, animando com recompensas

e honras o intelligente, intrépido viajante,

que saindo do occidente percorresse os ser-

tões interiores, até Moçambique ou Quelima-

nc, rectificasse o mappa geographico boje tão

erróneo, e com especialidade o seu syslema

hydrographico, que é muito abundante e in-

teressante, e, peto que tenho descoberto, pou-

co ou nada conhecido pelos geographos.

Á vista do exposto julguei não dever ficar

roais na obscuridade, e apesar da minha fra-

ca capacidade, depositar sobre o altar das

sciencias o fructo ainda que escasso das mi-
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ilhas descoberta* de cinco annos consecutivos

no interior da Africa, coadjuvando, em quan-

to me fosec possível, o Governo dcSuaMages-
tado nas suas emprezas cm prol das sciencias

c humanidade
Fiando-mc nesta hypothese, tenho a hon-

ra de enviar a V. S.\ de quem a vasta capa-

cidade litleraria é conhecida, um curto es-

boço das minhas descobertas; supplicando a

V. S.\ no caso que d'ellas possa resultar bem
commum para a sociedade, se digne levar ao

conhecimento do Governo Geral de Sua Ma-
gestade o seguinte

:

No anno de 1819, no principio do mesmo,
saí dcBcnguella com a direcção E., e passan-

do o montanhoso Amba c Bailundo, cheguei

atéBihé, descrevendo quanto me cra.possivel

a geographia physica dos ditos paizes, deter-

minei o curso e manancial d'uma parte dos

rios que se deitam ao mar entre os graus no-

ve e doze, latitude Sul, como os rios: Longa,

Cuvo, Novo Redondo, Quicombo, Egypto, Kio

Tapado e Anha. Observei estes paizes em sen-

tido geognostico, botânico e metallurgico, que

c abundante e interessante. Depois d'uma de-

mora de alguns mezes no Bihé, me levantei

para seguir na mesma direcção; c passando o

caudaloso Quanza, com duas observações as-

tronómicas determinei o manancial d'cste rio,

pois muito me interessava em saber este pon-

to importante até hoje tão erradamente des-

cripto nos mappas da Africa. Daqui na direc-

ção ENE. n'uma direcção diagonal atraves-

sei os dilatados reinos de Lu-chasi o Bunda,
notei o curso de muitos rios navegáveis como
são: Vindica, Carima, Cuima, Cambaio, lodos

elles tributários do grande Quanza. No reino

dcCariongo, mudando a direcção paraE. nos

dilatados c desertos matos de Quiboquc, al-

cancei o ponto culminante do Continente Afri-

cano no hemispherio do Sul; este ponto de-

baixo de 10° 6' Lat. S. e 21" 19 Long. E. de.

Greenwich, com calculo harometrico, achei-o

5:200 pés acima do nivel do mar.

Duvido que se ache um ponto mais interes-

sante para um geographo do que este; pois

que n'um pequeno perímetro de 30 a 10 léguas

quadradas, aqui tomam origem muitos rios cau-

dalosos, deitando uns as suas aguas para 0. no

mar Atlântico; outros com direcção opposla

no Oceano Indico; portanto, com justa rasao

se pode chamar o reino de Quiboquc a mãe
das aguas Africanas no hemisfério do S. Aqui

tomam a sua origem os rios acima menciona-

dos.Vindica, Cuima, Cazima, Cambale, o enor-

me e volumoso rioCassahi, o qual no seu cur-

so para E. divide os reinos de Lo bar e Catema-

Cabita do extenso império dc Lunda, onde.

depois de sc unir com o rio Lulua, muda a

direcção para NE. : e cora uma largura de
uma legoa, entrega as suas aguas ao Oceano
Indico em um logar por ora desconhecido; os

rios Lu-gebungo, Lu-tcmbo, Lumegi, Lume,
Luena, Quifumagc, lodos caudalosos e aptos

para navegação, e são afllucntes do grande
Diambegc, que supponho ser o mesmo Zambeze
ou Sena, que ao pé de Quelimane entra no
mar.

Na minha demora de um anno e Ires me-
zes n 'estes sertões da Africa, onde penetrei

até 4
o
41 Lat. S. e 25° 45 Long. E., nas Ca-

beceiras do rio Diambege, procurei obter os

mais amplos conhecimentos possíveis sobre a

geographia dc muitos dilatados reinos até boje

desconhecidos, sobre a estatística e politica

dos seus povos, dos tres reinos da historia na-
tural, c ter em ordem diária as minhas obser-

vações meteorológicas
;
pois julguei não de-

ver omittir nada que possa illustrar a geogra-

phia, até hoje desconhecida, d estes vastos

Paizes.

Nas vésperas do meu regresso para Ben-
guclla, no fim do mez de Maio de 1851, apa-

receu-me cm Chaquilembe, no reino de Lun-
da, uma carta cscripla em árabe, trazida pe-

la minha gente que linha fóra na outra ban-
da do Diambege, dc uns mouros com quem lá se

encontraram; não sabendo porem o árabe não

pude dar solução á dita carta. Estes, depois

unindo-se á gente do Sr. Major Coimbra, fo-

ram com cila atéQuissembo, no reino de Bun-
da, onde se achava negociando, o dito Sr.

Major, com quem segundo consta chegaram
até Bcnguella ; lendo tido cu antes de lá che-

gar uma procedência de cinco mezes, de ma-
neira que já me achava outra vez no interior

em oQuanhama, quando soube por uma carta

particular da chegada d'ellc.

A segunda expedição que tenho feito sain-

do dc Benguella com rumo ESE., passando

por Quilengues, Gambos, Ilumbe, Camba,
o Canhania, até o 20° 5' Lai. S., e- 22*

10 Long. E. nào tem sido menos interessan-

te. Tudo aqui para o Sul muda de aspecto

:

a historia natural destes paizes, cm grande

parte áridos, apresenta uma grande mudan-
ça, comparativamente com aquclla dos ser-

tões do Norte, a indole e modo de vida d'es-

tes povos, cm parte pastores e nómades, e de

um caracter eminentemente feroz e selvagem,

e o transito por entre elles diflicultoso c peri-

goso, em virtude de guerras continuas em qne

vivem. No paiz de Camba atravessei o cauda-

loso rio Cuncnc, que tendo a sua origem nas

serranias de Galangue perto do Presidio da

Ca conda, cm seu curso dc N. a SSO per-

corre os paizes dos Ambucllas separando o»

I
citados dc .Molando, Camba, Humhc e f)nn~
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guena, do reino de Qtianliama, e depois de

engrossar os seus aflluenles, sobre um solo

areiento, leva .as suas aguas plácidas pelo paiz

das Mucirahas c ao S. de Cabo Negro entra

no mar Atlântico. No extenso reino de Qua-
nhama, onde me demorei nove mezes tive tem-

po de descobrir muitos paizes extensos c bem
povoados, dos quaesaté boje a Gcographia nem
os nomes sabe.

Sendo amigo particular e protegido do po-

deroso Regulo de Quanhama, Aimbiri, este me
facilitou os meios de communicar e penetrar

entre aquelles povos bárbaros e ferozes, aon-

de jamais consta, que Europeu nenhum tives-

se penetrado.

Fiz a bydrograpbia correcta, quanto me era

possível, de muitos paizes até agora ignora-

dos, que a SE. e S. de Quanhama, se exten-

dem até as possessões Inglezas de Cabo de

Boa Esperança, notei a politica e estatística dos

seus povos. A bydrograpbia d'estes paizes è

muito mesquinha, e exceptuando o caudaloso

Cubango, que tendo o seu manancial nas ser-

ras de Galangue com o seu curso volumoso do

0. a SE percorre em parte estes paizes ári-

dos, e no paiz de Indirico, unindo-se ao rio

Cuito, c assim engrossando, entrega as suas

aguas ao Riambege, nos paizes das Mococotas,

nenhum outro rio digno de mencionar-se te-

nho encontrado.

Muito rico e variado se apresenta ao con-

trario o reino mineral em muitas qualidades

de melaes, principalmente prata, cobre e es-

tanho.

No mez de Outubro do anno passado de 1853
vierara-mc achar em Quanhama tres portado-

res, naturaes de Hai Donga, paiz situado a SSE.
de Quanhama, dizendo-me: que lá apparece-

ram tre* brancos, dois montados em cavados,

e um em boi, vindos do Sul, pelo paiz dos

Mucimbas. Apesar de lá haver um pom beiro

que fadava Portuguez, comtudo não os podia

entender, só chegou a saber d elles que eram
Inglezes, o que condizia com a descripçào que
o*» naturaes me deram d'elb's; olhos aznes,

cabello e barba ruivas: diziam elles. Ao sa-

ber isto, tratei de avisar os ditos brancos que
me esperassem, ou viessem ler comigo para

nos entendermos, pois a distancia que nos se-

parava era só de tres dias; porém, com gran-

de pezar, soube que n esse inlervallo tinham

abalado, porque os naturaes tencionavam de

os assassinar, peto motivo de não quererem

comprar marfim, e por terem ido visitar sem
a licença d elles as minas de prata e cobre

que possuem com o nome Cimana llolomun-

da. Passados alguns dias soube de Ailnbcri,
' que os ditos brancos que vinham do Sul, per-

tenciam a uma grande comitiva de outros

brancos, qunsi todos montados em cavados,

os quaes armados invadiram o paiz dos Mu-
cimbas e Mugangclas, tirando aos primeiros

partc.das suas minas, e aos últimos muito ga-

do vacum, tendo tido previamente com o di-

to gentio muitos condidos em que estes úl-

timos snecumbiram, c muitos espavoridos vie-

ram buscar asylo cm Quanhama. Indaguei dos
refugiados em que distancia (içaria o logar

em que tiveram o encontro cora os brancos,

e soube que a 9 ou 10 dias de distancia de
marcha regular para o Sul, pelo quesupponho
licar este logar entre 25 e 26 graus Lat. S. ; e

supponho serem os mencionados tres brancos
viajantes curiosos, que vinham em descoberta

destes paizes tão abundantes em ricas minas
de diflerentes melaes. Resta saber sc a dita ex-

pedição armada sairia da Colónia do Cabo da
Boa Esperança, ou de Algoa Bay, (Bailia de
Lourenço Marques), por ordem d'algum Gover-

no, ou meramente composta de aventureiros

que ao engodo de abundante rapina em gado
por sua conta e risco percorriam estas vasta.*

comarcas.

Na volta aos Cambos fui tratado com a

mais cordoai hospitalidade pelo III."' Sr. Re-

gente Francisco Godinho Cabral de Mello, o

qual me* fez ver quanto o Governo de Sua
Magestade sc interessa no descobrimento do
interior de Africa, e quanto tem cm alta con-

sideração de effcitua-lo por todos os meios

possíveis. O respeito c gratidão me obrigam

a dizer alguma cousa a respeito da grande
capacidade e aptidão deste digno Official.

Delegado pelo Governo Geral para a regên-

cia d'este sertão, onde ha pouco tempo o

gentio ainda era selvagem c intratável, pois

elle sem recurso quasi nenhum de força que

o appoiasse no exercício da sua auctoridadc.

só com as suas maneiras brandas e afiáveis

no tratamento, soube levar este gentio a tal

ponto de docilidade, incutindo-lhe ao mesmo
tempo respeito para com o Governo de Sua

Magestade, que agora o gentio dos Gambos
é inteiramente domesticado, o que serve de

grande vantagem, pois ocomraercio aqui gira

livre e sem constrangimentos alguns, as vi-

das e bens dos feirantes estào em completa

segurança ; tudo isto é devido ao grande zéMo

e actividade do 111."° Sr. Francisco Godinho
Cabral de Mello.

Tenho exposto em um curto detalhe o que

julguei conveniente para inlclligencia dos

illustrados ; e logo que ao Governo de Sua

Magestade approuver encarregar-me da redac-

ção das minhas viagens, onde fiz novas desco-

bertas, com grande gosto o farei por eiilenso,

subdividindo cm gcographia, physica, poli-

tica c estatística, e lendo feito as minhas no-
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tas astronómicas dos logarcs descuberlos, te-

rei cuidado dc formar um novo roappa geo-

graphico do hemisfério do sul de Africa, pois

vejo que os inappas mais modernos dos geo-

graphos mais acreditados, como Balbi, Malte-

Brun, Stein, etc. poliuIam de erros. Reinos ex-

tensos e bem povoados são totalmente ignora-

dos ; outros com nomes trocados ou suppostos;

direcção e posição astronómica falsa ; não fal-

to do systema bydrograpbico que é totalmente

ignorado, sendo este aliás o principal vehi-

culo das descobertas da civilização e prospe-

ridade. Grandes e caudalosos rios, aptos

para a navegação se ramificam em diferentes

direcções n'este vasto continente, e pela

ro,aior parle d'clles o gentio communica en-

tre si por centenares de léguas, segundo o

farei ver na minha relação. Indicarei ao Go-
verno de Sua Magestade a direcção mais van-

tajosa, tanto para as sciencias como para o

commercio, que deve seguir o viajante que

atravessar o continente Africano como amais
segura, pois grande parte d'estas longitudes

foram já trilhadas por miro com o desejo de

contribuir quanto me fosse possível para o bem
das sciencias, o qual desejo o Governo de Saa

Magestade tanto leva em consideração de ef-

feituar o roais eficazmente possível para bem
da humanidade c gloria da Nação Porta-

gueza.

Deus Guarde a Y. S.\ Gambos, SI de Março
de 1853.= 111."° Sr. Governador do Dislri-

cto de Bcnguella.= Assignado, LadMau Ame-
rigo Magyar.

NOTICIAS DIVERSAS.

çamfcl*ue ».* f I, de f f de Marre de IA».

As dificuldades que por muito tempo foram

tidas como invencíveis em fazer caminho atra-

vés dos sertões que separam a parte oriental

da Africa da parte occideotal, pela segunda
vez acabam de ser vencidas por alguns Mou-
ros, que saindo da costa de Zanzibar a com-
merciar para o interior, se acharam, depois

d'alguns mezes, para a parle occidental dc

Cazembe, e na esperança de melhor commer-
cio, se foram adiantando, e faltando-lhes já

fazendas para commerciarem, se foram diri-

gindo para Catam ba, onde lhes diziam pode-las

haver em troca do muito marlim e algum oi-

ro que já possuíam. Em Catamba foram en-

contrar um negociante deBcnguella, c resol-

vidos por este a acompanharem-n'o chegaram

áquella cidade, depois de tantos mezes de ca-

minho, não dando noticia aterradora, antes

as mais favoráveis para o commercio. Fizeram

caminho pelas seguintes terras— Balanioio,

Terras dc Giroaso, do Cuto, Scgoxa, Coyo.

Toagana, Morungo, Cazembe, Catanga, Ca-
hava, Macacoma, Cobita, Banda, Quanza,
Bilhé e Benguclla

;
algumas destas terras

são muito povoadas, c nellas ha abundância
de mantimento e marfim: entre Cabava e as

povoações dc Cabita corre o rio Leambeje,
que pôde acrcditar-se ser o Zambeze que de-

sagua em Quilimane.

De volta para esta costa afastaram-se do
primeiro itinerário, e as principaes terras e

povoações dc que dão noticia são as seguin-

tes: Cbamopa, Mastangona, Camimbe, Ma-
cungo, Passitubalumbe, Pachabora, Caiom-
ba, Pamumba, Utumbuca, Bamba, Culima,

Naaca-pumunabambi, Nhaca-pacafurmera, Ja-

na-pamudicula, Janapamugambo. Em todas

estas povoações ha abundância de mantimen-
tos, buas aguas e muito gado; passaram al-

guns rios, sendo o principal o Wumearque,
que tem para mais de cem braças de largura

e muita profundidade, e para o passarem ti-

veram que construir uma jangada. Saíram

de Benguclla cm 7 de Junho dc 1853, e che-

garam a esta cidade (Moçambique) em 12 de

Novembro de 1854.
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ULTRAMARINO,

PARTE NAO OFFICIAL.

PROVTHCIA DE MOÇAMBIQUE.

USIABEiiCIMIHO DA FEIRA DE MANCA E QUITEVE.

4* «•versada* Geral de

ao 1.° de Abril dcISW.

III."* c Ex."* Sr.— Tenho a satisfação de

levar ao conhecimento de V. Ex.\ que á Villa

de Sena, no Districto de Quelimane, acabam
de chegar mensageiros dos Reis de Manica e

Qaiteve com um Príncipe de sangue, parente

do primeiro, pedindo que os Mozungos (bran-

cos portugaezes) se vão estabelecer nas suas

terras; e solicitando ao mesmo tempo a no-

meação de um Capitão-mór, para julgar e de-

cidir as suas questões, como acontecia antiga-

mente quando tivemos estabelecimentos no
Zombo, noQuileve e na Manica. •

Apenas tive noticia d'este acontecimento

immediatamente nomeei Capitão-mór o Coro-

nel de Milícias Izidoro Correia Pereira, homem
de moita influencia e sympatbias nos sertões

dos Rios de Sena, com a obrigação de partir

para o interior na companhia do Príncipe ,ne-

gro e sua comitiva, e fazer um relatório a es-

te Governo, sobre maneira como nos havemos
estabelecer com solidez n'aquellas longínquas

paragens.

As continuas guerras, a que os Cafres se

entregam continuadamente, e que mostram a

quem os observa de perto, que o estado na-
tural do homem negro é a guerra, o roubo e

o direito do mais forte, levou-lbes a convicção

que o estabelecimento dos Portuguezes entre

si é um elemento de ordem, de paz, com-
modidades e gosos commerciaes; e é este o
motivo porque elles de tempos a tempos se nos
vem lançar aos braços: mas este governo por
ais de uma vez tem deixado perder a occa-
sião de m estabelecer, com força e vantagens,
no reino de Quiteve e da Manica, no melhor
clima, no centro do commercio e das minas
de oiro.

AH*. M> C. UlT.— FA1TB IfXOOPf.—S1IIK I.

O estabelecimento dos Portuguezes no rei-

no da Manica e do Quiteve é uma necessida-

de, logo que ali nos possamos estabelecer de-

finitivamente e em força
; para o futuro esta

Província (e talvez ainda nos nossos dias) de-

verá ser uma nova Califórnia e Austrália, em
consequência das muitas minas de oiro que

possue: a historia dos Rios de Sena, todas as

informações officiaes e particulares, e o oi-

ro, que ainda hoje os Cafres extrahem da ter-

ra (á superfície) e que vem para esta Capital,

levam a acreditar o exposto. Colonos, solda-

dos e alguns homens da sciencia é o que se

pede ao Governo, e nada mais

tm da Villa de i

do UUIrlcU de Qnellcuane.

III."
0
Sr.= Apressâmo-nos de levar ao co-

nhecimento de V. S.\ que dará a consideração

que os interesses do Estado e do commercio

o insinuarem, que tendo feito diligencias com
o Sr. Governador, antecessor de V. S.\ para

que interpondo a sua auctoridade Ozcssc-nos

restituir o marfim, que tres Régulos visinbos

tinham roubado ou represado, que do sertão

Changue vinha comprado pelos nossos merca-

dores, tratou somente do roubo feito pelo Afa-

eombe Rei de Barui, com fundamento de que,

tendo remetlido alguns dentes de marfim ao
Major Antonio Maria de Sá Magalhães, quan-
do commandava este Districto, não satisfizera

a sua total importância, e sem esperar a ulti-

mação d'este negocio se retirou para Queli-

mane, deixando no esquecimento os outros

dois Régulos, que são o Rei de Manica e o

Macone. O prejuízo que soffriamos era maior;

o Governo, lornando-se indiíferente áquelle

1 Havendo sido communicado na Villa de Sena, ao*

Príncipes de Manica e do Quiteve, que o Coronel de
milícias Isidoro Correis Pereira bavia sido nomeado Ca-
pitlo-mór de Manica, elles mostraram -se muito satisfei-

tos, e rejrressaram para as suas terras, devendo voltar

áquella Villa no mes dc Agosto de 1854, para acompa-
nhar o mesmo Capitio-mór na sua viagem para Manica.
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violento roubo, feilo ás propriedades portu-

guezas, não deixáía esperanças, para sermos

indamnisados; n'estascircums(ancias tratámos

de applicar todos os esforços possíveis a verse

podíamos alcançar, e com conhecimento do

commandante da Villa, dirigimos portadores,

vencendo todas as difliculdadcs, ao Rei de Ma-
nica, para saber do motivo que teve para

perpetrar aquelle roubo, insinuando aos por-

tadores, que, no ultimo desengano, lhe decla-

rassem, que o Governo de Sua Mageslade a

Rainha tinha Torças bastantes para, reprimin-

do taes violências, exigir os roubos.

É para admirar, que foram bem agasalha-

dos os portadores (signal deaniisade); a men-
sagem bera recebida; as propostas para resti-

tuição do marfim, ouvidas com agrado, apre-

sentado o mar tini aos portadores para se cer-

tificarem, que existia tal e qual como fòra

apresado, allegando que o motivo unicamente
fora, para fazer recordar aosMozungos (senho-

res) das antigas relações de amizade, digo de

comraercio, que existiam, e de que ha muitos

annos Unham sido esquecidos, c que se não fò-

ra aquelle procedimento, osMossungas jámais

se lerabrajriam delias, como agora acontece;

e immediátamenle nomeou um Príncipe da sua
familia, e alguns empregados maiores para
acompanhar os nossos portadores, para asse-

gurar, que deseja com a maior brevidade o Ca-
pitão-iuaior, e o restabelecimento da antiga

Feira, a quem está prompto a dar todas as

garantias antigas; pede que mande os carre-

gadores para conduzir o martim represado, e

o Príncipe está resolvido a não sair d'esta Vil-

la senão era companhia do Capilão-mór. Ao
passo que tratámos de enviar portadores ao Rei

de Manica, lembrámos de mandar também avi-

so ao Rei de Quiteve Memane; c exigindo que
pela sua influencia e prestigio, que gosa em
os seus visinhos, p sendo elle alliado do Esta-

do, interviesse n'este negocio, caso que o

Rei de Manica o negasse; felizmente porém,

não sendo necessária a interferência, mandar
também seus portadores para assegurar que
sempre estará prompto para auxiliar o com-
mercio portuguez no interior do sertão. Tan-
to os enviados de Manica, como do Quiteve,

em numero de trinta pessoas, estamos man-
tendo nesta Villa, apesar dc flagcllantes cir-

cunstancias da fome. O restabelecimento da

antiga Feira dc Manica, que com quanto fos-

se reconimendado pelo Governo da Metrópole,

foi sempre desejado pelo Governo Geral da

Província, seguros do seu importante eotu-

mercio; o Sr. Marquez de Aracaly dc saudosa

memoria, pretendendo aquelle restabelecimen-

to, a morte lhe privou de o encaminhar; o

que vendo o Conselho do Governo, que lhe

soccedeu, deu o impulso, remetteBdo sessen-

ta furabaa de fazendas, para exclusivamente

empregar nas despezas, para o memno resta-

belecimento: o resultado não correspondeu

áquelle desejo, talvez por novas circunstan-

cias sobrevindas, que nãopermittissem detra-

tar daquelle negocio; todos os senhores Go-

vernadores lêem desejado a ultimação de simi-

Ihante negocio, e cousa alguma alcançaram;

agora, porém, da nossa necessidade vem deri-

var aquelle restabelecimento tantos annos de-

sejado, que pode realisa-lo querendo o Gover-

no, porque todos os embaraços estão cortados

pelos nossos esforços, e despezas que temos

feito; a V. S.* pertence decidir e providen-

ciar, como julgar conveniente, e mais inte-

ressante ao Estado e ao commercio em geral,

devendo insinuar-nos como devemos respon-

der ao Príncipe, que está resolvido a Dão

sair d este Districlo, sem levar na sua com-

panhia o Capilão-mór e mercadores, quando

queiram ir commerciar.

Deus Guarde a V. S.\ Sena, 28 de Jateiro

de 1854.= 111.»° Sr. Jerónimo Romero, Go-

vernador dejQuelimane e Rios de Sena.= An-

selmo Henriques Ferrão, Brigadeiro da segun-

da Linha, Joaquim de Saul'Anna Garcias de

Miranda. = Está conforme, Frederico José

Francisco, Capitão.

(A redacção julga util publicar por t

castão a seguinte viagem inédita.)

ItELAÇXO DA TUGEM FEITA RELAS TEMAS DA llflU

POR MANUEL GALVÃO DA SILVA El 178S,

Não foi senão pelo meiado de Agosto de 1788

que pude emprebender a viagem da Manica

;

posto que com este desígnio me achasse na Villa

de Sena havia dois mezes, embaraçado por uma

parte pela invernada, que fazia o tempo impró-

prio para uma viagem tão longa, e em cuja pas-

sagem se encontram muitos rios caudalosos;

impossibilitado por outra parte pelo (ataque

dc um pleuriz bastardo, que me sobreveiu no

principio de Julho, c do qual não suppuz es-

capar. Porém, logo que mudou a estação, e

fui cobrando algumas forças, tual convalescido

ainda, ajuntei Cafres para o meu transporte,

e no dia 19 dc Agosto me puz a caminho

para a terra chamada Santa, prazo da Corda,

onde cheguei ao quarto dia de viagem, e me

demorei nove, em quanto ajuntava novos Ca-

fres para supprirem o logar dos que para ali

me tinham transportado de Sena.

Posto de uma vez a caminho no primeiro
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de Setembro, passei a terra Sungue, também
prazo da Corôa, e fài ao quarto dia dormir
d ali perto á borda do rio Muázi, nas terras

do Ba rui'. Na manha do dia seguinte fui

caminhando sem embaraço [algum até ás duas

horas da tarde, que me appareceram dois Ca-
fres manamucates (enviados) do Macombo,
príncipe que governa o reino do Baroi, o

qual ainda que fica muito desviado da estra-

da, tendo noticia de qne eu passava pelas suas

terras, os tinha mandado ali pôr, para me
pedirem algum fato, como é costume usarem
com todos os viajantes. Não houve mais re-

médio que contentar os manamucates, fazen-

do ao Príncipe e a elles o seu presente, pára

me deixarem livre o passo, que continuei por
mais tres horas, e fui pássar ao norte ao pé
de ama ribeira distante uma légua dorioXi-
tora. No dia 6 de Setembro tendo-me le-

vantado muito cedo, fui passar ás onze horas

da manhã o Inhazonba, rio que, pela sua

grande corrente, e muitas pedras que tem o

seu leito, se não pôde vadear ainda no verão
sem summa dificuldade. Logo adiante uma
légua appareceram outros manamucates, que
fizeram com que os meus Cafres pozessem as

cargas no chão, e esperassem pelo Mambo
(Príncipe) daquelle logar, que pretendia fal-

lar-mc 2
. Emfim, depois de mais de uma hora

de espera, appareceu o negro acompanhado
da sua comitiva, e em seguimento de uma
longa pratica, concluiu pedindo-me de vestir.

Foi preciso ceder á sua importunação, e quan-
do imaginava poder seguir a minha viagem,
vi-roe novamente importunado por cllc para
ir passar o restante do dia e aquclla noite

na sua povoação, onde, dizia cllc, queria mos-
trar-rae o sen bom coração. Como vi os Cafres

que me acompanhavam inclinados a seguirem
a vontade do Mambo, temeroso de alguma
desordem a rejeitar a offerta que se me fa-

zia, e que com effeito não poderia passar

adiante sem algum enfado, tomei o partido

de ir-me hospedar em sua casa. Logo que ali

cheguei, mandou repartir uma cabra e algum

1 O reino do Ba rui, qne cerca toda* as terras de Se-
na para a banda de Tete, é separado d'ella* pela terra
Sungue, e confina com ellaj pelo interior da Tambara,
Tipui eMaçangano, Pratos da Corda, que principiam á
borda rio Zambeze, e tSo acabar muitau légua». K gepn-
rado o Barol de Tete, ou da parle do* Estados do Mo-
nomotapa

, pelo Arurriha, rio que corta o'/»mhen , edi-
ride aa tema de Tele do continente do Sena; eéw-
parado do reino da Manica por aquella parte da Feira,
peto rtoAtnângna.

*' Ainda qne noBarui, como em todo» o» Estados do*
Cafres d'e*ta parte da Africa, haja um pto qu^m re«ii|f <>

suamu» poder, n&o deixa constado de haver quantidade
de pequenos Príncipes, que todos tomam o nome de
Mambos, e gorernam as suas terras; e sffo ou filhos ou
parenie» do Rei.

milho pelos meus Cafres, fazendo-me a mim
toda a boa hospitalidade, que cu não me des-

cuidei dc pagar ao cêntuplo, tornando-o a ves-

tir e á sua mucaranga (mulher grande}. Pe-

la manhã ao romper do dia, querendo des-

pedir-mc, veiu com taes arengas, que d'ellas

me não pude desenvolver, senão dando-lhe

ainda mais fato e missanga, o que não duvi-

dei fazer, por ver-me de uma vez livre do ta!

negro, e poder alcançar d'elle o dar-me por

guia do caminho um seu irmão para condu-
zir-me aos limites da Manica, e d este modo
livrar-me de tornar a encontrar algum outro

embaraço. Com effeito, acompanhado d'este

manamucatc, fui até o rio Ariiângua, que di-

vide os Estados do Barui d'aquelles da Mani-
ca, sem impedimento algum.

Da outra parte doAruAngua, d entrada do
reino da Manica, está uma commandancia por-

tugueza, da qual o único commandante for-

ma hoje toda a sua guarnição, ainda que mos-

tra ser em outro tempo mais bem defendido

aquellc passo: porque existem ainda ali duas

peças dc calibre dois, montadas sobre umas
forquilhas, c um destes pedreiros dc recama-

ra separada.

Tendo descansado n'eslc logar um dia, par-

ti no outro para a Feira de Manica, c parle

do caminho a pé, parle medido na manchil-

la, fui observando o que ia occorrendo pelos

lugares por onde passava, sem acontecimen-

to memorável, á excepção dos alaridos e vozea-

rias de milhares de negros, que evacuando
as povoações corriam muilos d'elles em meu
seguimento, mais de uma légua, para lhes dar

alguma missanga. Sobre a tarde fui ficar ao

pé dc uma ribeira chamada Mavuzi, queren-

do antes soffrer uma noite de rigoroso frio ex-

posto ao sereno, do que as importunações dos

Cafres de uma povoação visinha; c ao outro

dia pelas tres horas da larde cheguei á Feira.

À Feira da Manica, isto é, o logar onde
os Portuguezes assistem, terá pouco mais ou

menos duas milhas de circumfercncia : dois

rios, o Rcvui c o Mucuromazi, c alguns ria-

chos formam os seus limites : um presidio dc

quinze homens patrícios, com um capitão e

um alferes portuguezes, forma presentemente

toda a guarnição da Feira. A fortaleza com
a qual se não deixa de fazer certa despeza an-
nual nos seus concertos, e que não tem obra

alguma interior ou exterior de fortificação

porque mereça este nome, é um quadrado fei-

to de pedra e barro, cujos muros são cober-

tos de palha ; mas que os invernos os desfa-

zem em parte, eé preciso sempre renova-los:

sem uma só peça de artilharia, sem canhoei-

ras, e sem ao menos uma seteira d'onde se

possa disparar um arcabuz, conserva apenas
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a um canto um mastro, que serve para n'elle

se arvorar a nossa bandeira. A única serven-

tia d 'este muro, sc alguma tem, é servir de

recinto a uma pequena igreja, construída tam-

bém de pedra e barro, e coberta de palha,

que serve deFreguezia com o titulo de Nossa

Senhora do Rosario: Ainda que esta é hoje a

fortificação dos Portugueses na Manica, véera-

se comtudo não muito longe da Feira, e em
situação mais coromoda, as minas de duas

fortalezas regularmente construídas, trabalho

dos seus primeiros conquistadores.

Com effeito, tendo em outro tempo osPor-

tuguezes atravessado pela banda de Sofalla to-

do o reino de Quiteve, e descoberto a Mani-
ca, foram-sc fortificando, ao mesmo passo que
iam dilatando e estendendo as suas conquis-

tas até á serra daAbutua, para se conserva-

rem com algum respeito, que vieram a per-

der pelas desordens de um Commandante da

Manica, por ter açoitado, como dizem, por

duas vezes a um filho do Changamira o que
moveu este Príncipe a assolar tudo com guer-

ra, c a expulsar-nos por uma vez d'aquellas

partes, conquistando e fazendo-se senhor de

terras que lhe não pertenciam.

É d'estc tempo que o Changamira, mais cui-

dadoso da conservação dos seus Estados e das

suas novas conquistas, poz um Mambo que
conserva o nome de Chicanga, para gover-

nar o reino da Manica, e vigiar sobre as suas

revoluções.

Expulsos de uma vez os Portuguezes, fecha-

das todas as minas, principalmente as da Abu-
tua, das quaes sc tiravam os maiores interes-

ses, vimo-nos obrigados a recorrer ao Chan-
gamira, que nos concedeu na Manica uma
porção de terreno para fazermos Feira, e con-

tinuarmos o commercio, com a condição de

um birzo *, tributo que annualmentc sc pa-

ga, e é tirado dos soldos do Capitão-mór, e

repartido entre o Chicanga, os Príncipes da
Manica e o Changamira : além d'esta pensão
annual, paga ao Chicanga uma peça de co-

tonia, que ali vale vinte cruzados de oiro, ca-

da um dos Moçambazes, isto é, dos nossos

Cafres, que se distribuem por todo o reino

da Manica a commutar as fazendas, não fal-

tando no que são obrigados a pagar aos Re-

1 Como entre os Cafre* o» filho» e 01 vassallo« do rei

*c confundem com o metfno nome de filhos, nSo se pode
saber a qual classe pertencia o Cafre que (pi açoitado.

3 Este bino é pago em fato, algum velório, c algu-

ma bebida. O CapiQo-nxSr, quando o paga, manda faier

nm termo em presença dos Cafres, para no anno seguiote

nlo pedirem de mais, e elles da ma parte nSo *e des-

cuidam de entregar 4 memoria o que lhes i devido, ain-

da que sempre movem duvidai sobre a bondade das pe-

ças de fato.

gulos ou Príncipes, em cujas terras fazem o

commercio.

Ainda que o logar da Feira nos fosse con-

cedido pelo Changamira para ali vivermos
como senhores d'aquelle terreno, tem-se com-
tudo ido de dia em dia perdendo esta posse,

de sorte que hoje tem ali o Chicanga posto

uma das suas mulheres, que vive perto da

Feira, e se diz Princeza d ella, e cobra por

isso uma peça de fato, que, sendo ao prin-

cipio pequena, é hoje grande, e vem a for-

mar um novo tributo, que é obrigada a pagar

toda a pessoa que entra na Feira, a qualquer

negocio que seja.

Com 'estas e mil outras sujeições, não dei-

xam de ali ir ou mandar seus caixeiros os

moradores de Sena, introduzindo, não só na

Feira, e por todo o reino da Maniòa, mas
pelos doQuiteve e Ba rui, as fazendas que lêem

consummo n'aquelles paizes. Consiste o nosso

negocio em algum velório branco e azul em
pouca quantidade, cm calaim ou estanho, em
as manchillas, que são tecidas nos Rios de Se-

na, c cm todas as teias de algodão, brancas

e pintadas, que correm nas mais partes d'es-

ta Africa oriental ; porém os zuartes, e prin-

cipalmente os dotins que são peças mais lar-

gas, e do comprimento de oito braças, tem

maior extracção por todas as terras da Mani-
ca, onde os Cafres, costumados a ver mais

abundância dc fato, a julgar melhor da sua

qualidade, e que o podem haver por mil mo-
dos diflerentes, são os senhores da escolha,

não succedendo assim para o Quiteve, e ter-

ras do Embixe, pertencentes ao Barui, onde
corre toda a espécie de teias, avançando o

seu valor em rasão da distancia d 'estes loga-

res ao duplo do da Feira. O que tirámos em
troca dos nossos géneros é oiro, algum mar-

fim, algumas enchadas, que são de uma boa

tempera, e mais estimadas do que as dos Ma-

raves, que se tiram porTele, e do que as que
trazem os Mujaos a Moçambique, e algum co-

bre que vem de Duma, distante da Feira por

seis dias de caminho.

Logo que cheguei á Feira da Manica prin-

cipiei a examinar osmarondos; assim sc cha-

mam as aberturas que fazem os Cafres para

tirarem o oiro quando as minas vão profun-

das: estas aberturas, que elles fazem perpen-

diculares e rasgam em redondo uma braça, e

quando muito duas de diâmetro, forma o mu
maior trabalho, do qual, não obstante tirarem

bastante utilidade, se desgostam logo pela dif-

ficuldade de levarem a maior parte do dia era

esgotarem a agua sem bombas, que revêem ás

minas (abertas de ordinário junto aos rios)

até ficarem cm estado de serem trabalhadas.

Como as negras são as que mais se oceupam

-
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n'estc trabalho, raríssimas vezes profundam as

minas, e se contentam de buscarem o oiro á

superGcie da terra, e pelas margens dos rios,

principalmente quando estes trasbordam, de-

pois de grandes chuvas que lhes tenham tra-

zido o oiro que encontram pelos logares mais

altos, e pelos montes visinbos. É n 'estas inun-

dações, a que os Cafres chamam mafussurci-

ras, que sc tira sempre dobrado oiro do que
se costuma tirar nos annos cm que não ha
cheias.

Depois de ter* examinado todas as minas
qne ficam visinhas á Feira, e ter recolhido as

soas amostras, apromptei Cafres para me le-

varem á terra de um Regulo chamado Maná-
ca, onde se tira um oiro que os Maniqueiros

chamam muçonso/e os nossos mercadores oi-

ro branco, que é exlrahido de uma mina de

quartzo branco. Com effeito, tendo chegado
ao logar, e pretendendo ir observar a mina,

encontrei mil obstáculos da parle do Regulo,
até embaraçar-mc por fim, ainda que por

bons modos, o fazer d 'ali caminho para ou-
tras terras de minas; e d'este modo vi-me
obrigado a recolber-me á Feira, depois de al-

guns dias de inúteis tentativas, tendo comtu-
do recolhido ás furtadellas alguns pedaços da
mesma mina, que por acaso achei ao pé da
casa onde morava, que ali os tinham posto

para serem moidos e lavados.

D'esta viagem veiu a acontècer que infor-

mado oChicanga, não só de todas as observa-

ções que fizera logo que entrei na Manica, mas
ainda das que fizera por Tete, e pelas terras

dos Maraves, armou-mc o grande milandô
(crime) 1 pelo qual fui condemnado, a bom

*

' Qualquer crime que se imputa a uma pessoa, ou
qualquer demanda que corre, chama-se Milando; a jul-

fae&o da causa ae dia Tongar, e a condemnaçuo do que
perde a cauta te chama Chibinga.

É d'eates Milando* que se vêem acoitados o« portugue-
tes, servindo a cousa mais indifiereate de pretexto aos
Cafres para nos vexarem e roubarem. Seria um milagre
entrar alguém nas terras dos Cafres, e d'ellas sair sem
passar por algum milando, sendo o artificio de que se

vaiem para os seus roubos. Entre alguns milandos ridí-

culos de que fui expeclador, alguns dos quaea por de-
cência devo calar, vi armar este a um Cafre cosinbeiro
do Capitlo-mor, e pelo qual pagou uma chibinga de al-

rumas peça* de fato. Este cosinbeiro; que já ali finha
estado de outra vei, era Chamuar (amigo) de um Mani-
queiro, o qual vindo a visita-lo um dia trouxe com»igo
uma sua filha, para a qual olhando o cosinbeiro lhe per-
gnntou se era sua (Ilha aquell» creança Uo parecida a
uma sua que lhe morréra. Isto bastou para tbe diser o
Maaiqueiro: Esta mesma é a tua filha, eu fui o feiti-

ceiro que a matou, e como ella resuscitou, toma conta
d>lU para lhe dares de comer e vestir. Foi emfim con-
demnado o cozinheiro, por ter comparado uma pessoa vi-

va com uma morta, conforme ouvi dixer á negra Prin-
cesa da Feira, por quem foi julgado o milando em casa
do Capitto-mór. NIo devo passar em silencio que oCa-
pitlo-mór tooga ou julga o« milandos, que contra nós

salvamento, em cem peças grandes de fato,

que valem ali quatro pastas de oiro corrente

da Feira, que vem a importar tres pastas e

vinte meticaes, dando por motivo que lhe fa

espiar as suas terras para lhe levar guerra, e

que queria enfeitiçar-lhe as minas para desap-

parecer o oiro armado de um instrumento

(era uma marreta) de que se não usava n'a-

quelles paizes, e do qual em sua vida elle já-

mais tivera noticia. No caso, porém (manda-
va dizer o Cbicanga) que o Capitão-raór não
quizesse estar por aquillo, faria tocar na Fei-

ra o tambor de guerra, para d'ella saírem

todos os Mozungos, c que eu seria conduzido

pelos seus Biugas (soldados) até aoÀruângna,
onde, como disse ao principio, confina o rei-

no da Manica com o de Barui.

Eu tivera saido da Feira com similhante

noticia senão vira, que a minha retirada ás

escondidas daria causa a um novo milando

;

e que satisfeito o Chicanga com o fato, tinha

deixado de me importunar. D este modo vi-me
obrigado a viver mettido na minha palhoça,

e a dar menos passeios pelos arredores da
Feira, onde parece haver grande abundância
dc oiro, que, á imitação das nossas minas do
Brazil, nasce entre a piçarra c o cascalho,

como dizem os mineiros, mas que os Cafres

não procuram, contentes com o que apparece

ã superfície da terra.

Passado algum tempo, e posto tudo em quie-

tação, tendo ajuntado, como pude as amos-
tras de muitas minas de oiro, e varias outras,

parti para Sena, em companhia do Capitão-

niór, que se recolhia doente, e tomando um
caminho d i (Tcrente daquelle por onde linha

entrado na Manica, muito mais comprido, po-
rém todo por planícies, viemos fazendo a nos-

sa jornada sem novidade alguma até o tercei-

ro dia, que de repente nos vimos envolvidos

em uma guerra, por terem os nossos Cafres

aprisionado um Maniqueiro que tinha saído de
uma povoação visinha, á estrada, ao encontro

dc um rancho de negras, que vinham adiante

u os nossos Cafres põem ok Maniqueiros; e a tal Prin»
ceia e o Chicanga os dos Maniqueiros postos por nós;
mn« de nada servem as jiilgaçdes do CapitSo-mór senlo
agradam aos Cafres; porque recorrem ao Chicanga que
julga como bem lhe parece, e com o direito da maior
força.

1 O maior crime que ha entre os Cafres é o de ter

feiticeiro ; todo o mal que lhes acontece procede de fei-

tiços; uma doença, a morte, e qualquer acaso, nada i
natural : a um apparece um tigre, a outro lhe sobrevem
uma moléstia, a outro finalmente lhe morreu a mulher;
todos consultam o Ganga (adivinho): aquelle para saber

quem lhe mandou aquelle tigre ; este para se informar

de quem lhe matou a mulher, e miserável d'aqnelle em
quem o Ganga pox a boca, que depois de lhe darem uma
bebida venenosa, que é* o sen juramento, se fica atordoa

do o queimam vivo.
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coe algumas cargas, e tinha a uma d'ellas

roubado uma manchilla.

Dos gritos que deu o Cafre se amotinou to-

da a povoação, c pegou em os arcos e as ma-
chadinhas de que usam; e não querendo o

maioral òVella accommodar-se por forma algu-

ma sempre gritando milando, nem ceder ao

que lhe dizia o Capitão-Mor, de vir para a

Àruângua, que ficava perto, para ali se julgar

do succedido, querendo, com o embaraço que

Dos punha para não passarmos adiante, apro-

veitar-sc da noite que se avisinhava para nos

roubarem, foi preciso usarmos da força com
oa Cafres para nos darem passagem ; sendo

de notar que não passando os Maniqueiros de

30 até 35, logo que principiaram ás frecha-

das, pozeram em fugida a mais de 400 Cafres

da comitiva do Capitão-Mór 1

; ficando ape-

nas firmes Ires meus c outros tantos do dito
i

* Ainda que os Maniqueiro» nJo sSo tSu valentes co-

mo ot Cafres doQniteve e do Barui, comtndo a «eu res-

peito os nu**®* Cafre* alo fraquíssimos, principalmente

osButongae ou Cafres forroi, que habitam nas terra» da

Capitão-Mór. Comludo, ajudados das espingar-

das que trazíamos, ficaram Ires d'elles mortos

e um ferido, e da nossa parte só um Cafre

com duas frechadas de pouca conseqaescia '.

Pacificados os negros, vendo que não tiravam

as melhores, c por se lhes terem- acabado as

frechas, ajuntámos a nossa gente e continua-

mos a jornada para a Aruângua, onde passá-

mos toda aquella noite com cuidado não vies-

sem os Cafres dar-nos alguma guerra e qoet-

mar-nos as palhoças; e d'ali, depois de dois

dias, passámos ao Barui e viemos com todo

ó socego á Villa de Sena, aonde chegámos

aos 14 de Novembro de 1788 *.

Corda, e era de quasi toda esta pente que se eomrmnhi

a comitira do Capitlo-Mór.
1 Os Maniqueiros nio téem costume de envenenarem

as frecha», como fazem os do Barui e u da Quiteve;

por isso as suas frechadas não silo de perigo, a nio of-

fenderem alguma parte principal da vida.

2 Foi «tf o único caso em que nio houve milando,

porque o Chicaaga era inimigo, e desejava castigar o

Príncipe, cm cuja povoac&o se levantou a gaerra.

GAMBOS.

CALCULO FEITO Á (TEMIA DOS CAMBOS, PELO QUAL SE VERÃO OS LOCARES OE (>UE É COMPOSTA,

HABITANTES, GADOS, ETC

Lugares

1

Fogo* 1 Indígenas - Brancos
fiado

|

vaccum
Gado
cabrum

Gado
lanígero

Observações

45 675 1:350 25 11

35 52o 1:050 10

30 450 900

Caingongo 60 900 1:800 100 80

100 1:500 3:000 500 250

50 750 1:500 80 93

40 600 1:200

35 525 1:050

20 300 600

36 540 1:080 50
10042 630 1:260 90

Chirombo 50 750 1:500 100

50 750 <*m 1:500 150 50

200 3:000 6:000 300 1:200

150 2:250 4:500 5(r 300

50 750 1:500 150 1:000

52 180 1:560 300

13 645 1:290

Chirunga 45 675 1:350

42 639 1:260

38 570 1:140

Chincòmbo .... 41 615
I

1:230

1:254 18:810 f
f

37:6Í0 1:905 3:086
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toares Fogos Indígenas Braoco<
Gado Gado

rabrum
Gftdo

Lanígero Observações

1 ramporie. . .

.

19.010 9Z 17- A9AO / .DIU 1 : v \ 1

0

1 • A 8
-

f_ n r i /t|\irvá~ii><~v KAOU 7KA
/ OV 1 *KAA1.0UU

19 í; '< n(1 .10 1 -9<;n

f a m r\ /\ no Q7R«f/0 1 .SOU
^ (Am V* a í f # z »0U 1 KA

1 OU
11 ( ntivA ni 1 , *\ r* i 1 í; 1 k010 1 • 9 r

t n1 . zou 9AAZUU 1 9A1 ZU
fhiAalIn 1 u i\ n n11 u ir 1 '9ftf.

A 1» i t» ri e\ IA
«JU 1 JU 0 n a

.1 u u
mum IAaU d 0 nII uu 1 • 9 íi n1 . Z v u

l^o ii via 79
4 Z 1 «AVO1 .U9U 9 • 1 <; ftz. 1 ou

1191 J 2 1 .oov o.oou 7(1 A/ U U Z.ZUU
Min ít n wf\ K9 7RÍ1/ OU 1 • 'íAA 1A A•III U 4UU
BI n l/ila KQ 7AKi OO 1 • KA A

J .OUU 1 AAJ UU OU
f *

ri 1 ó f n n 'i fiAOU 0 n a
.1 u u 1 X í) ílI . 9 II U KAA 1 «9ft A1 .ZUU

P.inrla QK K9KOZO 1 -AKAJ .UOU 1 AA
I UU 7A

1 u u 1 -uno 0 . V U II 1 -ánn1 . 1 V II S.ilUU
rmf Q/l/vV\Ã k 94 2 1 • 9 <; aJ . Z 1) \t

'illft«ÍUU 1 KA
I OU

1 F II P Kj* ou Jl wU MonJ U II

í 1 m n Kn «KZO 17K0/3 1 7KA/ OU 1 AAIUU
l K Fln/v li a 4 1 A (IA 1 .ozu

i0 A A-UU 1 AA

rahA^s K70 1
7KK
/ 00 1 «71

A

1 • / IV 1AA

40 1 • uilU 1 AA1UV
hi /-vi Ia 19az i: 0 A 1 • 9 í. ft1 . Z 1) U

OVA
o.)U

Uiift Q n iA éa aaIa •1 AA
1 UU 1 . f: fi A1 . ou 0 1 • A II ftO . U II 1/

fi AA8UU OAA
Logar do iman.

1'vh» 1Kao A7K0/0 1 .OOV
Tia riila I A

9X1 fiíl ADUO 1 •9íin1 .ZUU
I iikunna OO K7AO i V 1 '1 IA'1 . 1 1U 1 AA

1 UU
r r vnm K««n «4a KSOO 87AO / U 1 -71

A

1 . / au ZUU 1 9A1ZU
1 h io m i 1 1 1 1 rt. 19az AIA 1 • 9 r. n1 .zou 1 KAloU
Iam ha 00 wo «

.» J u

II nAn ia. tAnAma.uucuio-ionona RAOU 7 KA1 OU 1 -KAA1 . ouu
Moholo 2 0

•

i a a TA 1 >ARA1 .UOU ta 9< 1 AAZ. IUU l.asa da mac do soba.

Kalla 10 71K/ 00 1 >*7A1 .a / u 1 9A
1 ZU KAOU Ht>iucncia do Soba.

Panno 10 A7K0/0 1 .QRAl.OOll KAOU
.nipapa 193Z «5U .1 u 1;

KAOU
1 hirn m «i n A AAOU 1 -KAA1 .OUU ?i'etU se acaba ai.* ord

.

Muhania 1K10 X20 « ou Nesta principia a L â ord.

H á c\m h 0 1 91

Z

1 Víi 'i i\ n0 u u

LJl n 11 n rra 1

1

1

1

1 ARIUU
f 111 1 n AA 1

1

1

0

iii) *íoa15f U OU
1'pnlianrln 1 /

9 K *;zoo Kl A
t) 1 U

Pno 10 91 A 4 9U
1 1 f» ri O vi f> *» 10 ^ ízzo 1 KA
!M tl /I 11 /l rwiij-t.-> lo 1U0 1AA

Munhere-huDga .... 10 150 300

18 270 540
Manha 18 270 540 70 35 Logar do ioaa

Hóndondo 14 210 420
Chibébe 15 225

•

450

15 225 450

9 135 270

3:261 18:815 11 97:830 8:425 10:531
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— 248

Logares Fogo* Indigcnas B rançou
Gado
Yaccum

Gado
cabrum

Gado
lanígero

1 ransporic. . .

.

O.ZD l «O. 919 11 97-830 8 Í2K 10-531

1 w 1 QK O i7 U
•

IA 1 KA 300
510 100 300o v v

141 o 1 OK1 J 0 390

1filo 9Aft ASO

17 255 510
•

1 i Z t V 420
/"*um Kn_i im rrnn (rnllnViUill IJC-lu UI-qUI1 jJUMU 13 195A V V 390 50
M>ink«n<ltt 9 •

111 1 KA1 ou 300

f ti n rl n • 10& V 150A. MW 300 50
1

9

I s 1 KA 900 300«V»
1 A 91

A

A?0

18 *70 540
1

7

»í 1 n

p.LA|„ 1

4

1

0

n LAmAn IIA 1 9 1 801 OV ^00

Huri 14 210 420

10 150 300 •

9 135 270

11 165 330 30

15 225 450
16 240

1

480

13 195 390

3:568 53:420
[

" 106:840 8:990 10:831

Por este calculo se pode ver que o numero dos fogos é de 3:568 ; o de habitantes de

53:420; o de brancos de 11; o de gadovaccum de 106:840; o de gado cabrum de 8:990

;

e o de gado lanígero de 10:834. Quanto a estes dois últimos, foram os que sofreram des-

truição pela guerra, ficando algumas terras sem nenhum.

As terras de primeira ordem se poderão ver, principiando Macungôngo até Chire-maué,

tendo estas todas os seus respectivos chefes de nomeação do Soba, servindo esta espécie de

aucloridades de manterem em seus respectivos logares o socego publico; estes chefes tomam

o nome das terras de que se acham encarregados antepondo-lhe apenas a palavra deMoené,

bem como Moené-Chiheque, Moeué-Luheque, Moené-Macungóngo, ele, etc. Quasi todos es-

tes chefes das terras que se acham em primeira ordem, alem do poder governativo de seus

- Jogares, lêem também o direito de expenderem suas reflexões sobre qualquer questão, até

mesmo perante o Soba, onde algumas vezes prevalecem as soas opiniões áquellas do mesmo

Soba, e por isso s5o chamados pelos habitantes— velhos da terra— ,
expressão esta que

.quer dizer sábios. Os que se acham em segunda ordem tomam os mesmos nomes que os pri-

meiros; porém limitando-se o seu poder ao governo de seus respectivos logares.

Gambos, 25 de Setembro de 1853.= Manuel Almeida Soares.

N. B. Esta noticia estatística do território de Gambos, deve-se considerar como esclare-

cimento addiccional ao que d'este território se lê nas paginas 206 e 239 d'esta Parte dos

Annass.
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MS DO CONSELHO DLTRffiltlNO.
•

PARTE NÂO Ol FICIAL.

Damos em seguida Ires relaçOes com que con-
tinuámos as noticias dos trabalhos do Dr.
Welwitsch de que demos algumas noticias

no n.°7 (Agosto de 1854) pag. 73.

A primeira é uma relação de sementes de
diversas plantas remettidas ao Jardim Botâ-

nico da Universidade de Coimbra, e é verda-

deira continuação da outra similhanle relação

que ali publicámos.

A segunda c uma relação de plantas vivas

da Flora Angolense remettidas ao Jardim Bo-
tânico da Universidade e a outros estabeleci-

mentos hortícolas.

A terceira finalmente, e não é cila a me-
nos importante, é uma relação das collecçOes

que até certo tempo havia já feito oDr. Wel-
witsch em parte do território de Angola, e

que por si basta para mostrar a diligencia e

o saber oVaquelle babil explorador.

Em tempo competente havemos de conti-

nuar estas noticias.

RtLAÇ&O DAS SEMENTES DE ARVORES. ARBLSTOS ETC
DA VLORA ANGOLKXSE, yUE FORAM REMETTIDAS DE
LOA TiDA, EM O DE SETEMBRO DE 1834, AO CONSELHO
ULTRAMARINO PELO DR. FREDERICO WELWITSCH, COM

ENVIADAS PARA O JARDIM

N.* 99— Maerua angolensis.— Decandolc.
— Capparidea arbórea, foliis glaucis, floribus

ex albido-virescenlibus. — Matollo. — Jul.

1854. leg. Welw.
N.* 100

—

Caesalpinia pulcherrima. — Sw.
ror. — (Poinsetia pulcherrima auct. mod.)
aurantiaca. Stirps elegantíssima. — Circa pa-
gos indigen. frequenter culla ob virtutem me-
dicatricem radieis et foliorum. — Jul. 1854.
leg. Wehv.

N.° 102— Bauhinia jpw.^Arbuscula val-

de ramosa, habitu et foliorum forma insólita

hortis grata. (Ad stagna et in humidiusculis.)

— Jul. 1854. leg. Wehv.
N.° 103— Amomum spec. (A. Afzelii Rose.)

— Ad ilumina in umbrosis. Scitaminca spe-

ctabilis, floribus coccineis.— Jul. 1854. leg.

Welw.
N.° 104— Hibiscus spec — Floribus sul-

phureis, capsulis magnis vetustate bclle pur-

puresceutibus. Folia edulia. Inter mandio-
cae planlationes. Aug. 1854. leg. Welw.
N

.

0
1 0 5

—

Spondias tuberosa .— A rbor fron-

dosa, foliis pinnalis, fructu pruniformi eduli

gratc acidulo.

N.° 106— Elacis guineensis

.

— Linn. (Pal-

meira de azeite.) In nemoribus ad flumina

Dandc et Bengo.— Palma elegantíssima at-

que utilíssima.— Jul. 1854. leg. Welw.
N.'107

—

Adansonia digitata.— Florae to-

tius Provinciae Angolensis decus et miracu-

lum, incolis summae utilitatis.— Aug. 1854.

leg. Welw.
N.° 108— Combretum spec.— (Comb. Psi-

dioidesWelw. ad inter.) Combretaceae. Fam.
Combrelacea.— In dumetosis interioris Provin-

ciae Angolensis, rarior arvis. Arbuscula ele-

gans foliis maximis, habitu cxacle Psidiorum.

Quicuxe.— Jul. 1854. leg. Welw. (N.B. Flo-

res nondum vidi.)

N.° 109— Ipomoea marítima. R. Br.— In

sabulosis ad Oceanum pr. Samba grande et

in insula Loanda summum liloris decus. Obs.

Sarmenla seu stoloucs saepe 30 usque 50 ped.

long.— Maio 1854. leg. Welw.
N." 110— Indigofera spec. 2£ — Ob flores

cinnubarinos per totum fere annum óbvios

stirps cullurac digníssima. (In siccis rarior

obvia pr. Loanda.) Morro das Lagostas.

—

Aug. 1851. Icg. Welw.
N.° 111

—

Frulex amabilis, 2-4 pedalis.—
N.* 101 — Acácia spec. (sensu Linoeano.)

|
Colummfera Endi. Floribus ex albido roseis

— Arbor mediocris, ramosissiraa, valdc fron- i nutanlibus. Stirps elegans culturae dignissi-
dosa et spiuosa, floribus spicatopaniculatis
flaviusculis.— In glareosis pr. Quicuxe.

—

Maio 1854. leg. Welw.

ma, noudum quoad genus a me examinata,

forsan omnino nova; certe Sterculiaceis vel

Bittneriaceis adnumeranda. In dumetis sic-

AWN. DO C. CLT.— PARTE NÃO OFP.—SERIE I.— MAIO 1856. 3fi
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eis. Dande et Cacuaco. — Jul. 1854. leg.

Welw.
N.* 1 12— Brotera. (Obotala Cao.)—Fruli-

culusl-2': ped. allil. foliis tomentosis. Ad la-

ços ct paludes inlcrioris rarior. Quicuxe.

—

Jul. 1854. leg. Welw.
N.° 113— Combrelum (nova spec.)— Fam.

Combreíaceae D. C.— Frutex 5-G pcd. allil.,

sempervirens, floribus albidis spicato-panicu-

latis. In collinis dumetosis pr. Penedo.

—

Jul. 1854. leg. Welw.
N.° 114 — Gramen caespitosum.— Fani.

Gramineae.— Floribus belle violareis nilidis,

habilu airae 21. In collinis herbidis pr. Ca-

cuaco.— Jul. 1854. leg. Welw.
N.° 115— Strychnos spec. (vid. nova).—

Fam. Loganiaceac. (Slrychnossubcrosa Welw.
mspl.) Frutex 5-8 pedalis, corlice suberosa,

fruclu pomiforme eduii gr ile acidulo. In du-

metis collin. pr. Loanda. — Maio 1854. leg.

Welw.
N.° 11G— Bixa Orellana Linn.— In um-

brosis humidiusculis interioris.— Inler Icolo

cl Golungo— 1854. Welw.
N.° 1 17— Cailliea .miam. (Endi.) — Di-

cbrostacliis-Benlb.—Acácia nutans aucl. vet.

— Frutex 5-8 pedalis; floribus bicoloribus

elegantissimis, culturae digníssima.

N.B. Inter acácias slirps hacc represen-

tai Fuchsias. Quicuxe.— 10 Aug. 1854. leg.

Welw.
N.° 1 18— Ocymum spec. — SuíTrulcx aro-

mate gratíssimo insignis. Boa Vista.— Ca-

cuaco.— 10 Aug. 1854. leg. Welw.
N.° 119— Acanlhaceae. — Frutex 2 peda-

lis, glauco-pruinosus, floribus belle auraolia-

cis creberrimis. In dumelis pr. Morro das La-
gostas. — Aug. 1854. leg. Welw.

N.° 120— Acunthacea.— Frutex amabilis,

3-4 pedalis, íoliosus, floribus caeruleis, cali-

cibus spinoso-ciliatis. (Samba Grande.)—Aug.
1854. leg. Welw.

N. u 121 — Arduina spec. (e sect. carisae.j— Frutex pulcherrimus 6-15 pedalis, flori-

bus creberrimis roseo-albidis suavjssime fra-

grantibus; fructu eduii. Dumeta Loandensia.— Mari. 1854. leg. Welw.
N.° 122

—

Hyphaene spec. a
ff.

Coriaceae

Garin.— Palma clcgautissima, trunco dicuo-

tomo, foliis flabclliformibus iu ápice trunco-

rum vel slipitum congestis tenacissimis.—
Obs. A pelle de fora lirci-a por causa dos in-

sectos, <|iie são ávidos d elia. Ad ostia flum.

Dande fruclilic ele. flore legi Welw.
N.° 123— Aloés spec. arborescens.— Aloe

palmiformis, trunco 5-7 pedali, florum coc-

cineorum panicula 4 usque C pedali ct imo
quondam altiorc. (In collinis siccis pclrosis

gregária.) Cacuaco.— Jul. 1854. leg. Welw.

N.° 121— Solanum (dãzyphyllum Schora.)— Frucliculus fere sempervirens, baccis in-

tense coccineis creberrimis, cbartacets, insi-

gnis. Ad rupes pr. Samba grande, in lerritor.

Loandensi.— Apr. 1854. leg. Welw.
N.° 125

—

Cucurbitacea, valde elegans, cau-

le foliisque glaucis, fructub. baccalis glaodi-

formibus opcrculatis, intense coccineis. Lon-

ge lateque scandens. In dumetis.—Feb. 1854.

leg. Welw.
N.° 12G— ^ v. Jasminum spec. (Aff. J.

Sambar.)— Flores albi suavissime fragrantes.

In agri Loandcnsis arboribus, Adansoniisetc.

alte lateque scandens.—Feb. 1854. leg.Welw.
N.° 1 27—Dalechampia tpec.—Planta scan-

dens, ex Euphorbiacearum família; babitu,

foliorum forma ct crescendi modo exactelpo-

moeam vel convolvulum íingens, ad dumeta
pr. S.Pedro. (Sporadica.)— Mari. 1854. leg.

Welw.
N.° 128 — Gynandropsis sp*c. — Annua,

2-4 pcd. alt. ramosa, foliolis 3-7, floribus

lacteis.— Decembro et iterum Aprili flóreos.

Herba Nigrilis edulis.— Feb. 1854 pr. Loan-

da leg. Welw.
N.° 1 29— Solanum spec. — Frutex 2-4 pe-

dalis, sempervirens, foliis tomentosis, floribus

speciosis violaceis. In collinis siccis.— Jul.

1854. leg. Welw.
N." 130

—

Starchytaphetaspec. Yerbenauae.
— Suffrutcx 3-4 pedalis, floribus magnts al-

bis speciosis. In huiuidis agri Loandcnsis ra-

rior; cNovembrc ad Fcbruarium floribus or-

nata.— Feb. 1854. leg. Welw.
N.° 131 — Ipomoea thunbergioides. Welw.

ad inler. (Forlan nov. genus). Convolvulacea

elegantíssima, lale scandens, floribus auran-

tiacis*, tubo intus violaceo-purpureo, quam
Thunbergiae alatae duplo majoribus; per to-

lum fere annum florens. In arvis cl dumelis ad
viaspr. Loanda.—InilioMart. 1854. leg.Welw.

N.° 132— Phyllantbus spec.— Frutex 6-7

pedalis, sempervirens, babitu Buxi, baccis

caeruleo-nigris Nigrilis edulibus, subdulcibus.

Ad ripas flum. Bengo.—Maio 1854. leg.Welw .

N.
u 133— Jlippocratea spec. Fam. fíippo-

crateaceae. (Confer llippocr. paniculata Yahl.)

— Frulcx alie scandens, sempervirens, foliis

coriaceis lucidis, floribus ex viridi flavis (ad

Samba' grande in Adansoniis scandens). Pau-

ca semina legi.— Januar. 1854. Welw.
N." 134— (Flores needum vide) Bubiaceae.

'— Frutex babitu oleae
,

sempervirens (baccis

nigris pruinosis) 3-5 pedalis. In dumelis in-

ter Quicuxe ctMalollo, asl solumraodo spora-

dice obvenit. — Jul. 1854. leg. Welw.
Secrelaria do Conselho Ultramarino, em 27

de Janeiro de 185o. =Joõo de Boboredo, Se-

cretario.
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RKI-AÇlO DAS PLAXTA8 VIVAS ETC. DA FLORA ANCO-

LENSE, QUE FORAM RKMETTfDAS DE LOAN DA EM 21

MS AGOSTO DE I8U4 AO CONSELHO l'LTRAMARINO PELO

RR. WBLW1TSCH COM O DESTINO DE SEREM ENVIADAS

>E COIMBRA, E A OUTROS KS-

IIORTICOI.AS DE LISBOA.

Contém esta coflecção a roaior parte dos ve-

getaes característicos da Flora A ngolense desde

o litoral até cinco ou «eis léguas no interior,

ejulgu qne quasi todas as espécies poderão

viver, depois de serem cultivadas por algum
tempo com esmero, ao ar livre em Portugal;

nem todas as plantas que mando actualmente

chegarão em bom estado, mas os bulnos e al-

gumas outras espécies supportarão sem duvi-

da a longa viagem.

A collecfão principal é destinada para o

Jardim Botânico de Coimbra, e para esse fim

será bom tirar todas as plantas dos dois cai-

xotes, quando estes chegarem a Lisboa, re-

vistar os exemplares, e reunir em um caixote

só o que deve ou pode ser mandado para

Coimbra.

Peço as competentes informações sobre o

estado em que chegam as plantas d'csta pre-

sente remessa, para poder no futuro emendar
os erros que fiz, e supprir as faltas. A maior

parle das espécies que mando, nem nos ri-

quíssimos jardins de Inglaterra se encontra

até o dia de hoje. E a Flora Nigritiana, pu-

blicada ha poucos aunos, toca só em tres ou

quatro d'ellas como seres duvidosos!

De rada uma das vinte e quatro espécies,

que se acham nos caixotes, um exemplar traz

o numero correspondente á enumeração que
agora segue:

N.' 1— Sanseviera Angolensis. Welrv.

mspt

Planta gorda do porte aloCino com
flores muito cheirosas na forma de

uma dracaena. É o ife ou t/S dos in-

dígenas, e dá excellentes fibras para

cordas etc. O privilegio do Sr. Ma-
toso é baseado sobre a fabricação de

cordas d'esta planta.

N.' 2— Sanseviera guinienses. Sims. e

Willd. var. longiflora. Sims

O porte não é menos singular e in-

teressante; flores cheirosas em pena-

chos grandes de
\
palmo. Dá fibras

excetlenles.

N.° 3— Aloe spec. (Aloe arborescens

nob. ad Ínterim)

Eleva-se até 12 c 15 palmos cm
forma de nma palmeira, as flores cm
panicolas de 4-7 palmos de compri-

mento. As folhas abundam em resi-

na de Aloés, e julgo que se poderia

exlrahir d'ellas moita e valiosa resi-

na ignal á de Aloé soccotrino.

N.' k— Aloe' spec. (Affinis aloés pita.)

Esta espécie não se eleva tanto co-

mo a precedente, mas recommenda-
se para jardins, pelas flores de um
escarlate e lustro que faz belHssimo

effeilo.

N.* 5— Euphorbia spec. (Euphorbia

candelabrum Welw mspt)

Arvore de 30 até 45 pés de altura

em forma de candelabro; faz matas

densas em sítios pedregosos e seccos

;

15

12

15

20

é a arvore mais característica da Flo-

ra Africano-equinutial, c estando com
flores, que são roxas e cm innumera-

vel quantidade, faz lindíssimo efieito.

N.° 0— Cisstis spec. (Talvez Cissus 4

pterus Uook ?)

Trepadeira mui singular, que re-

presenta os Cereos do novo mundo
na Africa; trepa nas Sterculias e

Adansonias muito alto, e pende de-

pois em forma de cordas quadran-

gulares, balançando-se continuada-

mente; c, em quanto cu saiba, o

único exemplo de uma espécie d'estc

porte na família das videiras. As
uvas d elia (bagas) são comidas pe-

los prelos.

N.' 7— frinum spec. (Julgo ser oCri-

num Broussonclii dos auclores.) Bul-

bos

Cebola monstro que se encontra

no interior do Paiz a uma até tres lé-

guas da costa cm sítios húmidos. As
flores são brancas com riscos purpu-

rcsccnles c de um cheiro forlc c mui
agradável ; merece toda a attenção c

por isso não mc cansei cm desenrai-

zar muitas cebolas.
>".' 8 — Kalanchoe crenatu Haw. Pés

e estacas

Planta gorda de bello porte c flores

(em corymbos) araarellas. É a única
crassulacea que encontrei até agora.

N.° 9 — Bryophyllum spec. (Aff. Br.

Calycino)

I'f

10

20
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Esta planta trouxe cu da Serra Leoa

c cullivci-a no roeu quintal. Ás fo-

lhas inferiores são singelas; as su-

periores trifoliadas e as de cima são

pinnuladas; cada folha posta sobre

terra húmida lança logo raízes e dá

muitas plantinhas.

N. p 10— Tacaresia angolensis Welw.
—(HcurniaTavaresii nobis.Flor ang.

mspl)

Plantada família dasStapeliaceas,

mas de flores mui singulares tubolo-

so-campanulaceas; é a única espécie

d'esta família que até agora foi en-

contrada na Africa tropical.
0 11— Euphorbia spec. (Euph. Rhi-

psaloides Welw. ad Ínterim.)

Arbusto de 8 até 12 pés de altu-

ra (no Ambriz arvore de 20 pés) do

porte das Ripsalides. Chama-sc cá

Cassoneira, e emprega-se para tapu-

14

N

12— Sarcostema Dalloni. Desc.

Estacas

Arbusto pequeno de ramos pêndu-
los, c também do porte de uma Rhi-

psalis. É da Ilha deS. Vicente, d'on-

de eu a trouxe em estacas que pega-

ram promptamenle em Loanda.
N.'1H— Sarcostema spec. (S. spirale

nobis ad ínterim.)— Estacas

Do mesmo porte que a antecedente,

mas é trepadeira; as flores são ama-
relias e a capsula de 3 pollegadas de

comprimento.— N. B. Goáta de tre-

par horizontalmente.

N.* 11— Scilla spec. (Parece-me ser a

Scilta numidica. Poir. — Bulbos

Planta bulbosa, talvez nova, de

porte da Scilla aulumnalis, mas de

folhas largas e maculadas como as

das Lachcnalias.

N.' 15

—

Lrginia spec. (Talvez Urgi-

nia Senegalensis auct.?)— Bulbos..

.

Parece-me um género novo, inter-

médio entre lrginia e o género ca-

penseAlbuca; o porte é exactamente

o do ornithogalum pyrenaicum, mas
as sementes são de uma Urgi n ia.

N. # 16 — Caladium bicolor.— Tubér-
culos

Esta bella planta ornamental c mui
frequente nos togares bumidos ao pé
doPico de Papagaio na Ilha do Prín-

cipe, c por conseguinte não sómente

n

n

4 i

15

americana, como dizem os auctores.

Eu trouxe alguns tubérculos d'aquc)la

ilha para Loanda, onde prompta-

mente deram lindos exemplares, mas
até agora não floresceram.

N.* 17— Dioscorea alata auct. Flor.

nigrit. Tubérculo

É da Serra Leda, cultivada no meu
quintal cm Loanda; é uma linda tre-

padeira;

N.° 18— Orckidea terrestre. (Limodo-

rum spec. sensu Linneano.) Tubér-

culos

Vegeta dentro das matas da Eu-

phorbia candelabrum, no sitio de Ca-

cuaco, cm terras argilosas, e dá lin-

das espigas de flores grandes ama-

rellas.

N.' 19— Amaryllis spec. (Hoje um gé-

nero diverso.) Bulbos

É do Pico de Papagaio na ilha

do Príncipe. Dá bellissimas e gran-

des flores côr de laranja e purpura,

c floresce frequentemente.

N.° 20— Planta oleracea. Estacas

É mui aromática, chamada hor-

telã da índia, cultivada pelos curio-

sos. As folhas são mui gordas e que-

bradiças, mas de um aroma forte e

agradável para caldos, etc.

N.° 21— Cucumis spec.— (Provavel-

mente Cuc. Chrysocoma Schum.)—
Fructos '.

Planta rasteira o do litoral, cu-

jos fructos amarellos fazem lindís-

simo effeito entre a verdura das fo-

lhas.

N.° 22— Cucurbitacea de um novo gé-

nero. Tubérculo

Esta planta que é assás rara nos

districtos li tornes, dizem-meser mais

frequente no Goluogo-allo, onde lhe

chamam = Bumbc-riaxolc= ,
ap-

plicando a raiz em pó como remé-

dio certo contra o carbúnculo. Até

agora não cheguei a conhecer senão

a planta feminea (pois ella é dioica),

e é por isso que a posição d'ella en-

tre os géneros das Cucurbitaccas

ficou incerta. Ha tubérculos muito

maiores do que aquelle que aqui

mando.
N.° 23— Cucurbitacea, provavelmente

género novo. Tubérculos

Linda trepadeira de flores peque-
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nas, mas de fructos glandiformes

operculados de um escarlate vivís-

simo. D'esta e de muitas outras man-
darei também sementes.

N." 84— Arthrocuemumindicum, pés..

" i -2

" 5

Planta gorda que é indigena da

Índia e Arábia, e que abunda em
soda; quer areia secca.

São pés exemplares, etc 200

Loanda, 21 de Agosto de 1854. »Dr. Frederico Welwitsch.

Está conforme. Secretaria do Conselho Ultramarino, 20 de Abril de 1855.

y. B. As espécies n." 20 c 21 chegaram mortas.

RELAÇÃO DAS COU.EOÇ0EH l»B OWEiTOH UB HISTORIA

*ATORA.L, FEITAS ATÉ AGORA SOS DISTRICTOS DE
«OIXSCO-AI.TO, CA7.LNGO E VI'MA PAUTE DO DE

1 — Um Herbario cuidadosamente prepa-
rado dc todos os vegetaes que encontrei ate

agora nos Districtos acima apontados. Esta

collecçào contém actualmente perto de mil e

ciocoenta espécies, em mais dc seis mil exem-
plares, todos primorosamente conservados, c

deve servir de base para a publicação da
Flora Angolense.

2— Uma collecçào de amostras de madei-
ras e de trepadeiras mui curiosas, conten-
do setenta exemplares escolhidos. Esta col-

lecçào não é somente destinada a provar a

immensa riqueza de variadas madeiras que
oferecem estes Districtos, mas servirá tam-
bém para o estudo de tecidos lenhosos, muito

pouco conhecidos até hoje respectivamente n

arvores tropicaes.

3— Uma collecçào carpologica de cento e

dez espécies de diferentes formas de frúcti-

ticações, cuja maior parte até presentemente
é desconhecida na sciencia.

4— Uma collecçào myeologica constando
de muitos e bem preparados exemplares de
fungos e cogumelos, que destroem as madei-
ras, servindo esta mesma collecçào para 'o

estodo da Flora myeologica d 'estes sítios, e

bem assim para o estudo da nosographia flo-

restal dos paizes tropicaes em geral.

3— Uma collecçào de plantas, raizes, cas-

tas, paus e fructos medicinaes, que se acham
«» uso eolre os curandeiros pretos d'estc

sertão.

6— Uma collecçào de amostras de varias

espécies de gommas e resinas, que encontrei
nas arvores d este» Districtos.

NB. Estas collecçSes a.' 5 « d ' 6 são

destinados a ser offerecidas á Sociedade Phar-

maceutica de Lisboa, a fim de esta, depois de

ler estudado c examinado os objectos, publi-

car os resultados das suas investigações.

7— Uma collecçào de plantas textis e tin-

toriais, que encontrei n 'estes sertões, para

servir de base á enumeração dos mesmos vege-

taes que me foi pedida pela Portaria n.° 356,
em 15 de Fevereiro d'este anno corrente. 1

g— Uma collecçào de flores e fructos dos

géneros mais importantes d 'esta Flora, con-

servados cm espirito dc vinho, para servir ao

exame morphologico dos mais géneros em tem-

po opportuno.

9— Uma collecçào completa de todos os

vegetaes cultivados n 'estes Districtos, a fim de

poder compor uma Flora agrícola delles, e

ao mesmo tempo apontar as plantas úteis de

outras regiões tropicaes, cuja introdacção pa-

ra o futuro se torna conveniente e proveitosa

para esta Província.

10— Uma collecçào escolhida c bem con-

servada de cento c cincoeota espécies de se-

mentes, plantas, arbustos e arvores d'eslas

regiões, para serem distribuídas aos jardins

scientiíicos e ornamentaes de Portugal, e no-

minalmente ao real jardim das Necessidades,

e ao jardim botânico dc Coimbra.
11 — Uma collecçào dc plantas vivas em

caixotes, contendo até agora perlo de 60 es-

pécies do plantas ornamentaes, como Palmei-

ras, Orchideas, Liliaceas, Fetos, ele. etc. Esta

collecçào também é destinada para o Real

Jardim das Necessidades cm Lisboa.

12— Uma collecçào entomológico de perto

dc tresentas espécies de insectos, principal-

mente coleópteros, parte d'elles em exempla-

res seccos, e parte em espirito de vinho. To-

« Portaria do Conselho Ultramarino n.« 67» de 13

de Outubro de 1854.
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2ÍS4—
da esta collecção contém mais de mil e du-

zentos exemplares.

13— Uma collecção malacologica, contendo

perto de cem exemplares de molluscos terres-

tres e de agua doce.

14— Uma coJIeoção de reptis e peixes, c

outra de arachnides, era -espirito de vinho,

consistindo em cèrca de cento e trinta exem-
plares dos animaes acima uomeados.

15— Uma pequena collecção de rochas,

cuja decomposição principalmente influc na

formação da terra-humus dos terrenos culti-

vados, modilicando a quantidade c a qualida-

de dos proBuctos agrícolas.

Residência do Districto do Golungo-alto,

em 16 dc Agosto de 1855. = Dr. Frederico

Weltcitsch:

COPIA DAS INSTRICÇÓfcS SORRE A CULTURA DA BARRI-

LHA ENTREGUES AO COMMANDANTE ESCIUVAMS DO

BRIGUE DO ESTADO S. BOAVENTURA, PARA ENTREGAR
AO EXCKLI.KKTISSinO GOVERNADOR DA PROVÍNCIA DE

Para que a bar rilha prospere é indispensá-

vel que a terra sc prepare e adube, isto é,

lavrar e estrumar; feito isto se escolhe e apla-

na a mesma terra o melhor possível. N 'estas

ilhas Canárias se semeia em Dezembro, Ja-

neiro e Fevereiro, e pelo motivo de ser a se-

mente tão miúda e a Um de que se não semeie

amontoada, se mistura com duas partes de

areia ou terra para uma de semente, e alem

d isto se atira longe. Espera-se para scmca-Ja

que a terra esteja húmida, porque verilican-

do-se em secco os pássaros e insectos comem
a semente, allendendo que depois dc lança-

da á terra a semente não se revolve, e fica

segundo cáe n'ella. Póde-se transplantar

quando nasça mui junta, arranca ndo-a quan-

do tenha quatro folhas a planta, cuidando

que a terra esteja bem molhada ao tempo dc

fazer esta operação. Logo que a planta co-

mece a estender seus talos sc monda, arran-

cando toda a classe de berva que não seja

barrilha. Estando em sua perfeita madureza,
se arranca e sc deixa no campo cm pequenos

montões até que se ache perfeitamente seoca,

podendo-se então queimar, e para isso «re-
colhe, e se leva ao sitio onde haja o forno,

transportando-a pela manhã cedo, estando

húmida do sereno, porque do contrario se es-

migalha e desfaz em po. O forno para quei-

ma-la sc faz de pedra secca, redondo e de

uma vara de diâmetro, aocendendo-se o fo-

go no forno com alguns ramos ou hervas sec-

cas, e estando estas bem accesas sevae pon-

do a rama da barrilha; esta se derrete, e

tendo o forno cousa da quarta parle dc liqui-

do que pode conter, sc revolve muito bem
com um pau ou pá, e sc repele a mesma ope-

ração por tres ou quatro vezes, á medida que
se vae queimando a rama, pois do contrario

não se petrificaria, e ficaria cm cinza; para

tira-la do forno íe deixa esfriar dois ou tres

dias; então se desmancha o forno e se tira.

Para tirar a semente estando bem secca se la-

va a rama em vazilbas grandes, esfregando-a

com força se desgrana, c fica a semente no

(li;pois de bem secca se goarda.

Ha uma classe de barrilha silvestre vul-

garmente chamada eosco, cuja semente que

se entrega, vae marcada com o n.' i, a qual

se cria cm terras incultas espontaneamente

depois de semeada uma vez, sem necessidade

de cultivo algum, se colhe e queima nos mes-
mos lermos que a primeira; sendo iguaes os

seus effeitos como os da barrilba n.° 1, cul-

tivada segundo antecede. Para conhecer prom-
ptamente a madureza de uma e outra barri-

lha, basta que principiem a seccar as pontas

dos ramos, e que se abram as cachopas que

contém a semenle; a colheita se faz regular-

mente em Julho e Agosto.

Santa Cruz de Tenerife, i de Agosto de

1837.

<:OLOXIAS ESTStArXGUlRAS.

Da feitoria fraurc*n no «ifthào (4'gbM oectilental

-a Africa), l

0 seguinte artigo traduzido dos Novos An-
naes das Viagens foi esc ri pio por Mr. Baumes,

sobre uma memoria do Capitão Vignon, que

foi Governador do Gabão.

1 Ainda que já mais de uma vex temo* dado noticia*

d'este estabelecimento, nitn pareceu impróprio transcre-

ver este arUjro, nem deixará de lhe dar a devida atten-

ÇÍo quem considerar a posiçfco d esta feitoria.

« O Gabão c um braço de mar que entra

pela terra dentro algumas vinte léguas per-

pendicularmente á Costa. No fundo d'esle

estuário entram muitos rios, cujos cursos c

nascentes são pouco ou mal conhecidas: es-

tes rios em geral só podem ser navegados por

embarcações de grandeza mediana: a largura

i
media do Gabão é de tres léguas, c a sua po-

i

sição meio grau ao N. do equador,

i

« A feitoria franceza está situada na mar-
gem direita do Gabão, a cousa de quatro le-
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gnas da embocadura sobre ama altura que
sobe docemente. A sua situação é a ciocoenta

metros acima do nivel do mar, e está rodea-

da de muitos ribeiros de excedente agua, que
serve para regar as numerosas hortas que es-

tio nas suas margens: um d'estes ribeiros

alimenta a aguada dos navios.

« O forte é cercado de uma palissada de

cem metros de lado, com uma bateria de seis

peças de grosso calibre para a banda domar.

Sobe-se ao posto por duas rampas acompa-
nhadas de arvores, que dâo flores e gomma
elástica : os lados da grande rua quevae da

borda do mar aos grandes edifícios foram

plantados de arvores fructiferas logo no prin-

cipio da occupaçào.

« O posto principal compõe-sc de dois edi-

fícios de alvenaria com pavimento inferior c

um superior, com frente para o mar, e sepa-

rados por uma rua de seis metros de largura.

Um d'estes edifícios serve de quartel ao Go-

vernador, aosOfficiacs c aos empregados das

diversas repartições: o outro de hospital c

de quartel das tropas negras da guarnição.

Fóra do posto estio as repartições de enge-

nberia, a habitação das imãs da communi-
dade de Castres, a cêrea dos bois, e uma bella

e extensa horta, que debaixo da hábil e ncli-

va direcção do Commissario M. Aubry dá

todo o anno a lodos os funcoionarios hortali-

ça e fructos em abundância.

a Do lado opposto ao jardim do posto ficam

os estabelecimentos da estação, que consis-

tem em muitos barracões, que servem de ar-

mazéns, o posto dos animaes, c uma grande

horta regada por duas ribeiros. Esta horta é

obra do Tenente Bou«H (Augusto), Comman-
dante da gabarra da estação l Oise : os mari-

nheiros de estação té>m ali hortaliças bas-

tantes para os Oflicincs e toda a tripulação,

recurso precioso depois de uma viagem ex-

LtíTlsO

,

« A traz do forte está a povoação de Lihre-

ville, fundada no governo de Mr. Bouet-Wil-

lauraez, com os negrinhos de ambos os sexos

achados no navio negreiro Elisia, tomado por

um dos nossos cruzadorcs. Esta população já

francoza abençoa a toda a hora o paiz. que

dando-lhe a liberdade, lhe deu ao mesmo tem-

po protecção, e um bem estar igualmente pre-

cioso. Todos os habitantes de Libreville são

casados, christãos e proprietários de muitos

terrenos onde cultivam o mandohi, o milho,

o arroz, a mandioca, a batata doce, o inha-

me, a canna do assucar, o algodão, c horta-

liças da Europa.

« O commercio do Gabão é feito por navios

inglezes, ameriednos e franeczes.

« Os capitães chegam com géneros apro-

priados ás necessidades do paiz; dirigem-se

de ordinário a estabelecimentos creados pelas

respectivas casas, e dirigidos por feitores que
se vão succedendo, isto é, o primeiro guar-

da livros passa a feitor, c assim suecessiva-

mente acontece o mesmo a todos os agentes

subalternos. Por este estylo os feitores conhe-

cem perfeitamente as necessidades dos indí-

genas, c conservam constantemente com ellcs

relações commereiaes, que tendem a desenvol-

ver as uecessidades d'aquella gente, e conse-

quentemente a sua industria e os seus recur-

sos.

<:< Cada embarcação se demora doze a dezoito

mezes na Costa. Este tempo é empregado era

visitar as feitorias para lhes entregar os gé-

neros que necessitam, c receber os productos

do paiz, comprados no intervallo das viagens,

o que dá tempo aos feitores para receberem o

pagamento dos géneros que adiantaram aos

indígenas, e é raro com este estylo que os ca-

pitães soflram perdas serias.

'< O principal deposito de mercadorias in-

glezas é na povoação de Glass, em feitorias

temporárias, porque não é permittido aos es-

Irangeiros terem estabelecimentos permanen-
tes no rio Gabão.

" D'es(e modo para ir bem n'eslas transac-

ções, é indispensável ter feitorias em muitos

pontos, c abrir créditos para doze a dezoito

mezes.

« Deve-sc também recommendar aos Capi-

tães que tenham a mais escrupulosa boa fé

nas suas relações com os indígenas. Estes dif-

ficilmente confiam, e se uma vez os enganam
é quasi impossível tornar a tratar com elles.

« O» principaes artigos de commercio são

pedreneiras, pólvora, fazendas, rhnm, bacias

de cobre a que chamam neptunos, campai-

nhas, louça, barretes, vasos de cobre, etc.

Rccebe-se em troco marfim, ébano, gomma
copal, gomma elástica, patacas e outras moe-
das que correm no paiz.

« O marfim do Gabão ú o mais bello que
ha. Os inglezes, que são quasi só quem o com-
pra, pagam-n'o geralmente a 10 francos o

kilogramma.
« A importância do commercio americano

é muito abaixo da do commercio inglez. Os
capitães americanos trazem quasi as mesmas
mercadorias que já dissemos, e recebem paus

de tinturaria e gomma elástica : negoceiam

pouco marfim, vão buscar este género á Costa

oriental da Africa, onde, segundo dizem, é

muito menos caro e mais fácil de trabalhar,

lia duas feitorias americanas na Costa', uma
cm Cammas, e a outra em Benito.

a O Capitão Lawlin, que administra as suas

feitorias, usa de ura meio excellente para fa-
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zer negocio seguro; não vende senão por gé-

neros do paiz a proraplo pagamento.
a O coramercio francez, depois de ler sido

por muito tempo pouco importante, tem sin-

gularmente crescido nos últimos ânuos, e ten-

de ainda a crescer. As causas da nossa infe-

rioridade neste movimento coramercial eram
de muitas espécies.

« Os nossos Capitães não tinham perseveran-

ça: nenhum d'elles queria resignar-se a es-

perar» mais de um até dois mezes, o retorno

:

alem d'isto a maior parte das suas mercadorias

eram de qualidade medíocre ou pouco pró-

prias para os usos dos indígenas; não esta-

1

belcciam feitorias cm diversos pontos da Cos-
j

ta; finalmente o principal género do paiz, o

marfim, não era pago como o pagavam os in-

glezes.

« Para fazer negocio no Gabão ú isto o que

parece que se deve fazer:

a Collocar o principal estabelecimento á

borda do mar, tão perlo quanto for possível

da feitoria fortificada : um edifício de madeira

com primeiro andar será muito melhor do que
uma barraca de bambus. Este estabelecimento

servirá de armazém de venda, e de deposito

para as mercadorias europeas e para os gé-

neros do paiz comprados na Costa : os outros

pontos mais favoráveis para estabelecer fei-

torias são as povoações do Cabo Lopes, Cam-
raas, Benito, Bimlia, Mondah.e Donger.

« Os armazéns de venda devem ter estan-

tes para pôr as mercadorias do uso dos indí-

genas: é importante po-las de maneira que
estejam bem á vista ; e por caso nenhum of-

fender ou maltratar os compradores, eter com
elles muita paciência: os indígenas são dóceis,

não são malfazejos, e é muito fácil viver com
elles em boa intelligencia. Todos os estabele-

cimentos devem ser rodeados de uma palissa-

da para evitar os roubos de noite.

« Alem dos navios destinados para prover

a feitoria central de géneros europeus, e para

a remessa dos produclos do paiz, é forçoso ter

uma pequena embarcação ou cuter, que exija

pouco fundo d'agua, para ir aos rios levar fa-

zendas e trazer os géneros comprados nas fei-

torias da Costa.

« As mercadorias que os naturaes mais que-

re m, são: fazendas tecidas variadas, com preto

e cõres, pólvora embarrilada, aguardente e

rhum ds 20 graus, tabaco em folha, espingar-

das de pedreneira, espadas de uma certa for-

ma, bacias de cobre, panellas de ferro, fras-

cos de cobre, campainhas maiores e mais pe-

quenas, caixas com fechaduras, vidrilbos, ca-
mizas brancas com pregas, gravatas pretas or-

dinárias, barras de ferro, chapéus de sol de
seda e de algodão, espelhos, cachimbos de
barro, copos de vidro, loiça variada, pratos

de pó de pedra de côr, barretes de differen-

tes córes, fuzis, navalhas de barba, caixas de
tabaco, tesouras, brincos das orelhas de oi-

ro (vasios), velas, pedreneiras, machadiohas,
chapéus finos e ordinários, sabão de Marselha,

garfos e colheres de ferro estanhado: géne-
ros comestíveis e conservas alimentícias acham
também bom consummo nos europeus que re-

sidem, no Gabão. As nossas fazendas de algo-

dão e as nossas aguardentes são preferidas

pelos indígenas ás de Inglaterra e da Ame-
rica.

« Todas as estações são boas para fazer com-
mercio; comtudo para comprar ébano e sân-

dalo o melhor tempo são os mezes de Junho,
Julho, Agosto e Setembro, isto é, o tempo cm
que não chove.

<r Convém escolher para corretores os che-
fes das aldeias : dão mais segurança de se re-

ceber o retorno. Os nossos Capitães farão bem
cm se informarem com o Commandante do es-

tabelecimento.

« Os géneros que os indígenas dão cm pa-
gamento dos que recebem são os seguintes:

marfim, dentes de hippopotamo, gomma co-

pal, gomma elástica, mandobi, ébano, sân-

dalo
;
depois os géneros modernamente des-

cobertos, o pando, o gien, o uissa, o dika,

o poga, que são sementes oleosas, e final-

mente a resina elemi, que os indígenas cha-

mam uiich, que pode substituir o incenso.

« Os corretores naturaes do Gabão tôem tido

ate agora o monopólio do commercio com as

populações do interior, isto é, com osBalus,

os Bukalés, e os Pahuins. A maior parte d'es-

tes corretores hàbitam nas aldeias de Glass;

mas não tarda o momento em que o nosso

commercio, libertando-sc do seu jugo, irá tra-

tar directamente com os indígenas, que é o

que elles mais desejam.

« Estas noticias servirão, ao menos assim o

esperámos, para animarem os nossos arma-
dores a irem ao Gabão. E já sabemos que, ha

algum tempo, casas importantes de Marselha,

do Uavre, de Nantes e de Bordeaux lêem

principiado ou tratam de principiar a estabe-

lecer serias operações com este ponto cada dia

mais importante da Costa occidental da Africa.
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AMAIS DO CONSELHO

PARTE NÃO OFFICIAL.

00 ALGODÃO SEA ISUNOS MA CAROLINA DO SUL

0 algodão de Go comprido * ou de semente
preta cultiva-se na Carolina do Sul umas trinta

milhas (48 kilometros) distante do Oceano.
Debaixo do ponto de vista do producto conhe-
cem-sc tres espécies muito distmetas, que sâo
designadas do commercio pelos nomes deSea-
Islands, Mains e Sanlees. A primeira (um ar-
rátel da qual de primeira qualidade, reduzida
a renda superfina, se vende actualmente de 8
a 15 guinéus (38*000 a 72*000 réis) e tem
algumas vezes chegado ao enorme preço de
100 guinéus (180*000 réis) \ é a mais pro-

1 Este artigo que tradusimos da Revue Colonial* foi

rUra liido das Memoria* da Sociedade de Agricultura,
dm Carolina do Sul. (O Red.)

* Este algodão que se suppãe originário da Pérsia, c
que foi trasido de Anguilla (índias Occideotac») as Ilhas
de Bahama, foi em 1786 importado d>*tat ilbas e na-
turalisado na Geórgia por alguns americanos realistas
refugiado*, que se tinham estabelecido nas Ilhas de Ba-
hama no fim da guerra da revolução. {Buinet. Da fabri-
cação do algodão.)

3 A famosa cassa de Dacca, que os índios na sua lia -

hyperbolica chamam ar tecido, c que segundo
a expressão de W. Ward, missionário em Serampour
m deixa de servisivel quando, lançada sobre a herva, foi

molhada pelo orvalho» & feita cora um algodão de qua-
lidade inferior ao que se exporta da Carolina do Sul.
Uma libra de algodão de Dacca deu um fio de 185:609
melros e 16 cent., em quanto igual Go feito do algodão
de algumas das nossas terras e fabricado em Inglaterra
dá «68:870 metros. Depois como experiência se tirou um
to que deu 344:540 metros.

<* A maior finura que se fem podido obter para as cas-
« sas tecidas em Inglaterra, dia Baines, (.convém attender
«a que a obra de Baines foi publicada em 1835) é de
« um fio por arrátel que dá 19*:50O metros : mas é muito
" raro que o lio mais fino de que se fax uso deixe de
« ser de um grau de finura menor que a cassa de Dacca
u de que faltávamos acima. »

(Parece acertado transcrever aqui o que dix o Padre
João de Loureiro :« Conta-sc do Imperador Orangxeb....
-que notára uma vex na Princesa sua filha o estar vca-
* tida com menos decência do que convinha ao seu es-
«lado e ao «eu sexo; mas ella se desculpou dixendo,
• que estava cingida de não menos de sete voltas do pre-

AJIN. DO C. ULT.— PARTE NÃO OPF.—SEI1B I.

ductiva das diversas variedades que se culti-

vam para exportarão em qualquer parle do
mundo. Quanto ás variedades da planta cul-

tivadas nas visinhanças do mar, o seu numero
é provavelmente muito maior do que até agora
se tem reconhecido. Actualmente não conhe-
cemos senão dez a quinze, que se distinguem
umas das outras por diíTcrenças que ainda que
perfeitamente visíveis para um lavrador que é

observador, escapam á vista daquellc que se

não tem dado ao estudo da botânica, ate ao
momento em que a colheita vera mostrar a
existência de uma diíTerença sensível. É re-

gra sem excepção, a fecundidade da planta

é contrabalançada pela qualidade inferior do
producto; c pela mesma forma, quanto mais
precioso é o tio, menor é a colheita. Isto está

em harmonia com a sabedoria que a natureza
mostra em todas as suas obras. A analogia
nos convence que são inúteis os nossos conti-

nuados esforços para descobrirmos uma planta
que reúna a fecundidade da producção com a
superior qualidade delia, no mesmo grau em
que nós achámos estas qualidades em varie-

dades d iflerentes de algodão.

Desde a introducção do algodão na Caro-
lina do Sul até uma epocha recente esta cul-

tura era de excedente rendimento; hoje custa
ao lavrador a tirar o juro legal dos seus ca-

pitães. Desde 1821 ate 1830 inclusivamente a
somma total dascolheitaschegoua 107.294:930
libras. Nos dez annos seguintes já não foi se-

não 79. Q41:596 libras; diíTerença para me-
nos 28.253:334 libras. O producto médio an-
nual, de 180o a 1817, durante um período
de nove annos (tirando os quatro de guerra
e de embargo), excedeu em 797:033 libras o
dos nove que se passaram de 1832 a 1840.

« cioso tecido dc algodão que a cobria. Tal era a aubti-

« lexa daquella peça, que, ainda dobrada sete vexes, po-

«dia menos senlir-se d'clla o calor que o decoro. » Me-
morie sobre o algodão, tua cultura e fabrico, nas Mem.
Económicas da Academia Real das Sciencias de Lisboa.
T. I, pag. 33.) (O Red.)
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Posto que se não possa fixar coro certeza o nu-
mero degeiras em que actualmente se culti-

va o algodão, crè-se que é pelo menos supe-

rior em um terço ao que era em 1820, e do-

brado do que era em 1 804. Por isso cm ra-

são da diminuição successiva das exportações,

não obstante o augmento de população nas

diversas parles do mundo, os extraordinários

melhoramentos das machinas, a superioridade

dos processos de fiação e tecelagem, a dimi-

nuição dos preços do trabalho, e dos direitos

de importação, finalmente, não obstante as

qualidades superiores do algodão que hoje sc

cultiva, o valor do algodão de fio comprido
é n'esle momento inferior ao que era ha

trinta e cinco anhos. Pode pois perguntar-se

se o lavrador c suficientemente pago dos seus

trabalhos c da aptidão que tem adquirido com
a experiência, e sc é possível que o preço da
conversão em tecidos, de uma libra de algo-

dão, que custou 70 a 1 00 centésimos (de dollar)

seja de 70 a quasi 500 dollars, preço de al-

guns artigos feitos com este fio.

Deixando estas considetações interessantes,

e que merecem um estudo immediato e pro-

fundo, examinemos por que rasào em certos

períodos extensos a producção tem sensivel-

mente diminuído, e porque rasào, ha alguns
annos, segue uma marcha tão rápida e tão

regularmente decadente Achar-se-hão res-

postas salisfactorias a estas questões: 1.°, no
resultado de algumas medidas tomadas pelo

governo federal: i.° e principalmente, no facto

que as nossas terras perdem cada anno uma
notável porção da sua força producliva, sem
receberem o equivalente em forma de estru-

me ou de outras substancias restauradoras;

3.°, finalmente, na cultura inconsiderada, e

' I*to c devido em parte á diminuição das encom-
mentlas, resultado da mixtura praticada moderninsima-
meate, a* fabricação de cerlos tecido», doa algodões de
Ao comprido e de fio curto; e também porque ainda bem
recentemente as alta* claises da sociedade téem substi-

tuído as rendas por outros géneros de ornatos. « As ren-

« das, diz M. Baines, lendo-se vulgarisado, e tendo-se
b posto ao alcance dc todas as fortunas, téem perdido o
«seu attractivo para o mundo elegante, onde eram mais
u estimadas, desorte que as rendas muito ricas já nau dío

u procuradas. E muitos artigos de vestuário, que d'anles

« nas salas dc baile eram feito* das rendas mais cuslo-
u »as e mais perfeitas, s3o actualmente abandonados e

* substituídos por outros tecidos. »

O consummo semanal médio do algodioSea-IslanUs,

em Inglaterra, foi

:

Km 18ÍO de.

» 18«5 ».
» ] 830 " .

» 1834 » .

n 1835 » .

» 1836 » .

» 1837 ».
n 1838 ».

360
460
498
394
379
310
317

»

inapropriada ás qualidades da terra, das roais

bellas qualidades de algodão.

Para ver os efleitos desastrosos do syatema

de prohibição, basta lançar os olhos ao qua-

dro das exportações. Desde 1827 até 1833 in-

clusivamente, epocha durante a qual apolítica

das pautas seguiu uma marcha ascendente, o

preço médio do algodão de Go comprido con-

servou-se pouco mais ou menos 5 pences

(90 réis) abaixo de outro qualquer período

correspondente anterior ou posterior. Em 1825

o preço médio foi 28 pences c meio (535 reis).

Em 1830, 1831 e 1832, epocha de crise politi-

ca, o preço caiu a 1 1 pences e meio (273 réis),

não obstante a pouca producção, como nun-

ca, destes mesmos annos. Posto que o preço,

depois do melhoramento da legislação, se le-

nha conservado comparativamente elevado,

todavia nunca chegou á elevação que faziam

presumir os factos que temos exposto. As leii

das alfandegas, fazendo uma ferida mortal

nos interesses particulares, expulsaram da Ca-

rolina do Sul a maior parte dos agricultores

maisemprehendedores, os quaes abandonaram

aquellas terras, c foram procurar em outra

parle terras que podessem compensa r-lhes, com

a quantidade da colheita, o que cá tinham

perdido na qualidade. Isto explica em parte

por que muitas terras ficam abandonadas em
muitas freguezias. Estas fazendas, que por si

só abraçam grande parte do território do Es-

tado, poderiam, atten los os conhecimentos que

temos adquirido sobre os melhoramentos das

terras, e t om um pequeno augmento de des-

peza, tornarem a ser outra vez mananciaes

dc riqueza e de prosperidade.

lusistiremos primeiro na terceira das cau-

sas acima indicadas, a que mais prejudica os

nossos interesses, e diremos que nenhum acon-

tecimento poderia dar golpe mais cruel na

agricultura das vizinhanças do Oceano. Por

muito tempo M. Kinsey-Durdcn, da Ilha de

S. João, obteve pela sua colheita mais de 1

dollar (900 réis) por libra, cui quanto os agri-

cultores seus visinhos não podiam alcançar

mesmo metade d este preço. Mas como os es-

pirilos trabalharam, o segredo descobriu-se,

e logo que se soube que o maior valor do al-

godão de M. Burden provinha da escolha da

semente, desappareceu a dificuldade de latir

com elle na producção da mais magnifica li

vegetal do mundo. Alguns dos insulanos fo-

ram alem do plantador de Collelon, no preço

da colheita. Em pouco tempo a animação foi

geral.

Então prineipiou uma epocha de preços en-

cobertos; meio pouco honroso, adoptado pe-

los compradores para diminuírem a soma»

do seu desembolso, á custa dos devidos l«-
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eros do lavrador. Em quanto esle íft crendo

que era do seu interesse encobrir aos seus vi-

sinho6 as suas transacções mercantis, aconte-

cia muitas vezes, o que naluralaicnte devia

ser, que o seu algodão erâ vendido abaixo do
seu verdadeiro valor, e que os seus concorren-

tes recebiam pelas suas colheitas preço muito

mais alto que o que elle tirava da sua. Quan-
do todos os lavradores quizerem reflectir no
que lbe convém, esta alliança anormal entre

os compradores e certos vendedores, alliança

tão damoosa a estes, ba dc acabar-se; e es-

perámos que para mais não voltar.

Se se perguntasse, se os lavradores idem ti-

rado alguma vantagem da elevação dos pre-

ços resultante da producção de uma qualida-

de superior, seriamos obrigados a responder

negativamente. Todos os lavradores, á excep-

ção talvez de ura em vinte, tèem soffrido gran-

des perdas de dinheiro por terem inconside-

radamente seguido os conselhos insidiosos que
lbes davam. É de 18JS9, epocha em que a cul-

tura de uma semente escolhida tinha dado a

todos uma energia e uma actividade dignas

de melhor sorte, que data a diminuição sen-

sível nos lucros d'esta lavoura. Não vendo ain-

da a verdadeira causa desta decadência, o la-

vrador altribue as suas desgraças á acção de
agentes naturaes, cuja influencia perniciosa

toma hoje, segundo elle cré, maior actividade

que no passado: com uma tenacidade pouco
commum, agarra-se á frágil esperança, que
tempo ha de vir em que o seu género lhe dé

um lucro remunerador.

Estamos comtudo inclinados a crer que esta

illusão em pouco tempo se ha de dissipar, e

Dão durará muito a opinião, tão vulgar como
funesta, pela qual o vendedor de algodão a

80 centésimos dedollar (720 réis) imagina que
necessariamente ganha mais do que aquelle que
se desfaz do seu género, 30 porcento mais ba-

rato. O agricultor deve sempre procurar o

maior lucro do seu algodão; por outras pala-

vras, deve procurar as espécies mais apro-

priadas aos seus terrenos. Nesta matéria o

mais necessário é que confie só em si. Apro-
veite as ásperas lições que a experiência lhe

tem dado, para auxilio dos seus conhecimen-
tos práticos e da sua industria, e não duvi-

de de um bom resultado. Alguns agriculto-

res, e isto não negámos nós, cultivando al-

godões de qualidade. superior, entraram n um
caminho de interesses; mas persuadi mo-nos
também que esle exemplo tem causado gra-

ves perdas a outros muitos. Se todos possuís-

sem terras iguaes áquellas cuja producção é

tão vantajosamente conhecida nos paizes es-

trangeiros, este systema poderia ser sempre
seguido. Algumas das ilhas dos rios da Caro-

»

lina de Sul parecera ser a verdadeira pátria

d'esta fibra macia, que excedendo em todas as

qualidades essenciaes, quaesquer variedades

de que os outros estados se possam gloriar, do-
mina sem rival nos mercados da Europa. De
mais só as porções melhores se separam com
destino especial; todas as outras variedade* se
misturam para se fiarem. As qualidades infe-

riores do algodão de fio comprido téem unos
especiaes; e o algodão de fio curto tem igual-

mente applioações especiaes. Lembremo nos
lambem de que o valor relativo do algodão se

calcula actualmente pela sua finura. O preço
da matéria bruta regula o preço dos tecidos

ordinários, em que o trabalho avulta pouco:
mas, ao contrario, nos tecidos finos a maté-
ria prima é de consideração secundaria, pois

que o preço necessário é principalmente fun-
dado nas despezas da fabricação. Todas estas

considerações levam a crer que não ha entre
nos escolha escrupulosa dos terrenos empre-
gados na cultura d este precioso género. O
obstáculo que o lavrador tem actualmente a
vencer é o conhecimento imperfeito das qua-
lidades do seu terreno, e dos meios mais pró-
prios para lhe restaurar a fertilidade. Em
quanto elle não allender a estas condições
importantes, nunca a sua industria, por mais
activa e inlelligente que por outro lado seja,

poderá lutar com o pouco vajor da sua co-
lheita. E boje fora de duvida que certa varie-

dade de terreno é mais própria do que outra
qualquer, para unia certa variedade de algo-

dão. O nosso próprio interesse nos deve levar

a procurarmos conhecer estas condições de
conveniência reciproca. Os algodões de pri-

meira qualidade nào podem cullivar-se sem
perda, senão nas ilhas do mar (Sea-lslands).

Nas partes do continente visinhas do mar as

qualidades inferiores devem dar bom lucro.

A medida que se vac afastando do mar ' é cla-

ro que é necessário ir cultivando as varieda-

des mais communs.
E primeiramente tomando a experiência

por guia, c absolutamente necessário escolher

um terreno elevado, um chão rico, compacto
e dc côr amarellada. Consequentemente, toda

a parte da granja, qualquer que seja a sua

extensão, que tiver estes caracteres, deverá

ser destinada á cultura do algodão. Como esta

substancia fina é indispensável ao mundo

1 Koster pretende que o algodão de Pernambuco, o
primeiro em valor de|x>is do Sra- ftlandi, aiada que lhe

seja muito inferior, degenera na visinhança d<» mar, e
torna a tomar as suas buas qualidade! á proporção que
•e vae atolando do mar. O mesmo acontece no É*ypto;

o algodão das Províncias Altas, a muitos centos de mi-

lha* do mar, é superior ao do Della.—Viagens de Saiu l-

Jones, rol. II, p. 438.
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elegante, e como a quantidade da producção

é limitada pela combinação das condições ne-

cessárias para a sua cultura, um bom pro-

ducto liquido, apesar da pouca fecundidade

da planta, e uma venda fácil, serão premio

infallivel para o lavrador perseverante. Se,

pelo contrario, elle se obstina em semear os

melhores algodões em toda a qualidade de

terras, podem-se-lhe predizer, e com certeza,

perdas succesíivãmente repetidas, e talvez

mesmo uma ruina total.

Até a uma epocha moderna a cultura do

algodão Sea-íslands não era emprehendida se-

não em terras altas, e nunca nas baixas. A
sagacidade e a perseverança de dois mem-
bros 1 da Sociedade de agricultura dc S.João,

(Colleton) conseguiram fazer uma mudança,
de que não é fácil predizer quaes serão as

vitimas consequências. Não ha hoje na Caro-

lina do Sul terreno nenhum, que, semeado de

algodão de fio comprido, renda roais durante

uma serie de annos seguidos, do que estas

immensas extensões de terras situadas perto

do logar onde se misturam as aguas doces

com aguas salgadas. Mais perto do mar, o

terreno é baixo, em partes coberto de agua

e demasiadamente salgado para poder ser lo-

go aproveitado. Alem do ponto do encontro

das aguas, a falta total dos princípios salinos

faz a terra melhor para cereaes do que para

o algodão. Da espécie de terrenos de que aca-

bámos de fallar, ha nas parochiasvisinhas do
Oceano milhares de acres que estão incul-

tas. É a grande região plana de paiz baixo,

que, pela sua inexhaurivel fertilidade, poderia

produzir tanto algodão superfino, quanto pare-

ce que o commercio poderia pedir n'este quarto

de século. Todavia como estes terrenos palu-

dosos estão quasi a nivel com o Oceano, se-

1 MM. William G. Bajnard c E. Mickell Seabrook.

ria necessário abrir numerosas valias. Mas feito

uma vez bem este trabalho, a riqueza do ter-

reno é tal, que togo no primeiro anno a co-

lheita será bastante copiosa para indemnisar
bem o lavrador.

Convém fazer notar aqui que a opinião ge-

ral parece considerar os terrenos baixos e pla-

nos como pouco próprios para a cultura do
algodão superfino. Assenta esta crença em al-

gum raciocínio solido? Tomando por guia a

anatyse do terreno d'csta ilha, pelo professor

Shephard, busquemos a diflerença que ha en-

tre as terras altas e as baixas. Ambas ellas

são arenosas : em ambas falta, em proporção

quasi igual, a matéria orgânica, e o poder de

absorpção é em ambas ellas quasi o mesmo.
Onde o chão tem conveniente profundidade,

e onde a camada inferior é de argila, factos

que facilmente se podem verificar, a elevação

do terreno só por si é provavelmente de pou-
ca importância. O erro que ha a este respeito

provem, segundo se crê, da falta de numero
suffictenle de valias para esgotar as aguas su-

pérfluas. Todas as variedades de algodão exi-

gem terreno secco. Planta dc raízes profundas,

o algodoeiro resiste bem aos effeitos da sec-

cura. Todas as vezes que as raízes tôera excesso

de humidade, infallivelmcnte apparece uma
moléstia fatal á colheita, a queima.

Se á força de trabalho se pode chegar a

vencer este excesso de humidade, deixa de

haver rasão solida, que se dó para justificar a

opinião por tanto tempo admittida. Até a uma
epocha muito recente consideravam-se as terras

pretas como de todo impróprias para a cultu-

ra das ervilhas. Actualmente, graças aos es-

trumes e aos enseccamentos, temos chegado a

cultivar este legume em laes terras, com tão

bom resultado, que é um dos nossos princi-

paes géneros alimenlicios.

(Continua.)

A planta do cha na índia Inglesa.

Em Julho do anno passado o Capitão Ver-

ner, superintendente de Cachar, fez saber ao

Governo de Bengala, não só que se acabava de

achar no paiz a arvore do cha, mas também
que era indígena. Apresentarem-se amostras

ao exame do Dr. Thompson, do Jardim Botâ-

nico, o qual reconheceu que era verdadeira-

mente cha (variedade d'Assam.). Rcmetteram-
se também amostras a Mr. Williamson, que
tem uma propriedade no Assam, o qual de-

clarou desejar que se lhe concedessem qui-

nhentos acres das terras onde a planta tinha

sido achada, para começar uma plantação

quando viesse o inverno. O Governo accedeu,

e, para animar a empreza, declarou que nào

exigiria renda do terreno no primeiro anno.

Acha-se principalmente em sitios elevados.

Quasi todo o terreno não tem dono, e por isso

está á disposição do Governo, o qual tinha

resolvido tomar medidas para assegurar a con-

veniente cultura das terras próprias para

cha.
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PARTE IVAO OFFICJAL.

DO ALGO0Â0 SEA-ISLANDS NA CAROLINA DO SUL.

(Continuado de pag. 460.)

Não é nossa intenção dar uma noticia cir-

cunstanciada dos melhores metbodos de cul-
tivar o algodão Sea-hlands. Os nossos Jornaes
agrícolas contêem a este respeito quanto se
pôde necessitar saber. Entretanto antes de en-
trarmos em questões mais graves julgámos de-
ver apontar alguns erros de cultura, a que se
deveria dar prorapto remédio. Ponhamos an-
tes de tudo em principio

:

1. " Que as terras destinadas á cultura do
algodão devem ser amanhadas immediatamente
depois da apanha, e não em epocha mais adian-
tada.

2. ° Que se deita á terra pouca semente.
3. ° Que os desbastes que se fazem nas sea-

ras do algodão são muito repentinos.

4. ° Que se não trata bastante do ensecca-
mento das terras.

5. ° Finalmente, que não ha a devida esco-
lha da semente reservada para semear.

I. As plantas não podem receber o sustento
senão debaixo de duas formas, solúvel ou go-
zosa. As matérias vegetaes e animaes não con-
têem elementos nutritivos para as plantas, se-
não quando estes elementos são attenuados de
modo que possam ser absorvidos pelos vasos
infinitamente pequenos, que compõem a sub-
stancia cellular das raizes e das folhas. Para
chegarem a este estado ires cousas são neces-
sárias: ar, calor e humidade. Quando a her-
va cessa de vegetar, as chuvas e as geadas
do inverno preparam as plantas para a meta-
morphose que ha de causar o ar tépido da
primavera. A decomposição começa então, e
continua durante todo o tempo do crescimento.
Por outro lado se se differe até Fevereiro a
preparação da terra, que é o costume geral,
as raizes delicadas do algodão acham-se en-
volvidas em uma matéria vegetal secca c inerte.

AWN. DO C. CLT.— PARTE NÃO OPr\—SERIE 1. —

Não somente a planta não se aproveita do

estrume misturado com a terra; mas as raizes

perpendiculares são embaraçadas exactamente

no mesmo em que conviria ajuda-las a pro-

fundar. Se portanto o algodoeiro na sua in-

fância tem uma côr araarellada ou morbosa,

deve-se, pelas observações que temos feito,

atlribuir isto á falta de alimento. É por esta

rasão, a não conversão da matéria vegetal em
húmus 1 (que por muito tempo se suppoz con-

stituir o único alimento das plantas),
2 que uma

terra nova não dá no primeiro anno boa co-

lheita de algodão; mas sim dá trigo, porque

a superfície se transforma em alimento em
consequência do contacto com o ar. Se toda-

via houvesse o cuidado de fazer n 'esta terra

nova uma valleta de um pé de profundidade

e de bastante extensão, de modo que deixasse

livremente circular o ar, e assim produzir a

fermentação, daria no primeiro anno uma co-

lheita de algodão quasi tão boa coroo no se-

gundo. Se a decomposição começa quando a

estação está já adiantada, o calor a acaba

muito depressa, e d'ahi vem excesso de esti-

mulante c padecimento da planta proporcio-

nal a este mesmo excesso. Se no momento em
que uma secca prolongada tem suspendido o

effeito dos agentes nutritivos, sobrevem aguas

copiosas, aquelles agentes recobram logo a

sua actividade e o seu poder; apparecem no-

vos rebentos, tudo annuncia uma segunda ve-

getação, que é sempre seguida, conforme as

.

leis de physiologia vegetal, da perda de todos

os fructos ainda cm embrião. Ora, por outro

lado, mesmo tendo-se a preparação da terra

feito em tempo opportunoí se, como hoje se

pratica, se lança o estrume em uma linha es-

1 Substancia escura que remita da completa decom-
posição do estrume, e que enegrece o chào, formada de
resíduo» daa plantas, e muito rica em carbone. (OPro-
fet$or Linéley.)

2 Liebig pretende que « o húmus, tal como existe

na terra, nto da alimento algum ás plantas;» apenas o

coiuidera como um gerador de acido carbónico.

-JULHO 18S6. 38
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ireita d i reclameale debaixo da raiz perpendi-

cular, hão de necessariamente apparecer os

mesmos accidentes, posto que em grau menos
damnoso. É pois necessário espalha-lo bem no

terreno: é o único meio de evitar os perigos

do antigo systema.

II. Antes da introducção dos algodões ti-

nos, o costume era semear um bòisseau (al-

queire) por acre. Actualmente todos lêem tanto

desejo de se distinguirem nos mercados, que
para evitarem o trabalho aborrecido da esco-

lha das sementes, trabalho que deve ser feito

pelo próprio lavrador, este apenas emprega
ordinariamente umpec&(9 lit. 0869) por acre,

e até algumas vezes emprega muitíssimo me-
nos. Daqui se segue que as plantas pela sua

constituição particularmente delicada, não
tendo protecção artificial, não podem resistir

ás ventanias de leste que apparecem na prima-

vera. Mas ao contrario quando as hastes es-

tão bastas, defendem-se mutuamente, e é

muito raro que as injurias causadas por agen-
tes externos sejam bastante graves para pre-

judicarem a todas. De mais a sombra que faz

a visinhança das folhas promove o crescimento

da planta, e se acceleram as phases porque ella

deve passar antes de chegar á madureza. Li-

vrar os algodoeiros da acção do vento, prin-

cipalmente no principio da primavera, é pre-

caução tão importante, que todo o lavrador,

que entende o que lhe convém, abriga o seu

terreno com uma sebe de arbustos. Modernis-
simamente tem-se conseguido muito enlre-

meiando os algodoeiros com trigo, que se se-

meia de quatro em quatro, cinco em cinco, ou
sete em sete fileiras, conforme a fertilidade da
terra, logo que esta se acabou de preparar.

Não somente o trigo, que cresce comparativa-

mente muito mais depressa, serve de abrigo

ás plantasinbas de algodão que lhe ficam vi-

sinhas; mas mesmo se crê que sem nada di-

minuir no valor da colheita do algodão, salvo

o caso de ser em chão pobre, uma terra se-

meada d'este modo dá mais producção do que
outra terra semeada só de trigo, segundo o
costume ordinário.

III. Não se pôde obter frutificação na parte

inferior das plantas, sem que estas estejam

largas; ruas arrancar muito cedo grande nu-
mero de plantas é cousa que as pessoas pra-

ticas recodhecem que c prejudicial. Nas cir-

cunstancias ordinárias a força productiva do
algodão não se desenvolve senão quando a

planta tem chegado a uma certa idade. Em
um terreno rico a planta fórma-se mais de-

pressa do que em um terreno mais pobre

;

mas nunca mostra um só rudimento de fruclo

sem se ter revestido da sua capa de casca un-
til tkey have put on their coat ofbark), o que

é obra de tempo ou da abundância de ali-

mento ou talvez de ambos. Se nenhum acci-

dcnle sc devesse receiar, bastaria uma planta

em cada monticulo logo quando se começa a

desbastar; porque é fóra de duvida que a

planta já fóra da infância tem tomado força

bastante para chegar bem á madureza. Mas
muitas vezes parece que tudo se levanta con-

tra a sementeira, e por isso o dever do lavra-

dor é conservar-se na defensiva. Segundo a

opinião dos nossos lavradores mais práticos,

a primeira vez que se sacha, é necessário que
seja uma sacha funda, e que se procure £tte-

nuar bem a terra. Na segunda sacha jdevem

arrancar-se metade das plantas, nos logares

em que pela pobreza do terreno se semea-
ram de Ires pecks a um alqueire de semente
por acre, se todas ellas estão bem vigorosas;

e metade das que ficaram quando se torna a

fazer igual trabalho. E ultimamente, confor-

me a temperatura, a fecundidade natural ou

artificial da terra, o estado da sementeira, e

outras circumstancias fáceis de estudar, não

se deve deixar mais do que uma, ou quando
muito duas plantas em cada monticulo. A
este respeito devo apontar duas regras geraes

que é indispensável observar rigorosamente

:

l.\ não desbastar muito quando o tempo vae

frio ou ventoso: 2.*, não separar tanto as

plantas, em tempo nenhum, que fiquem ex-

postas sem abrigo á acção directa dos raios

do sol, antes que a casca as defenda; por

outras palavras, é necessário não embaraçar
o crescimento das plantas, o que infallivel-

mente ha de acontecer se se desprezam as pre-

cauções que acabo de indicar.

IV. No Sea-Islands não se pôde dizer que
a drainagem 1

seja um trabalho agrícola re-

gular. Apenas é considerada como objecto de

importância secundaria; e por isso as abri-

Ções não só se fazem inconsideradamente,

mas é mesmo raro que o numero delias esteja

em relação com o fim para que são feitas.

Muito raros são os agricultores que reflectem,

que os seus estrumes serão completamente

neutralisados, ou antes ficarão inteiramente

inúteis, em quanto a terra for receptáculo

das propriedades nocivas que produz o ex-

cesso de humidade. As terras baixas, que por

sua natureza são, em regra, as parles mais

ricas da propriedade, delerioram-se, esfriam,

e ficam improductivas por culpa do lavrador

não empregar n'ellas uma parle do tempo

1 A palavra drainagen, poderia muito propriamente

traduxir-ie por enteccammto ; mas modernissimauiente se

tem adoptado para »ignificar o cnseccamento feito por

meio de tuboi de barro dispostos debaixo da terra, a

maior ou menor profundidade segundo as circumstan-

cias.
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que elle gasta inutilmente ensaiando diversos

modos de melhoramentos que elle imagina.

Assim, por pura negligencia, não só uma
grande parte do nosso território fica impro-

ductiva, mas a humidade constante da terra,

do tempo dos calores do verão, infecciona a

atmosphera e toma -se causa de epidemias

que chegam a grandes distancias. Em quanto

a agua oa terra não é visível, crêem que a

terra está secca. Comtudo esta opinião é mui-
tas vezes um grande erro. Os nossos terrenos

arenosos absorvem a agua da chuva quasi no
momento em que cáe. Se pois a superfície

da terra apparece logo secca, dahi não se

segue que as plantas tenras não soffram.

Quando o sub-solo é formado de argila ou

de areia compacta, a agua pára logo que chega
a esta camada impermeável; e no caso em
que por falta de saída não possa escorrer, os

funestos efleitos da estagnação não tardam a

fezer-se sentir. É por isto que convém ajudar
as terras elevadas, quando são planas, a dei-

tarem fora o excesso de humidade. A regra

que o agricultor deveria seguir é esta : regu-
lar de tal sorte o numero e a dimensão das
abertas, que, impedindo estas de se enche-
rem com as regas dos campos visinhos, a

agua possa descer com promptidão e ficar

abaixo das raízes das plantas. Na execução
d este trabalho c para prevenir as innunda-
Vões e estragos, as motas feitas para a se-

menteira do algodão devem ser perpendicu-
lares ao declive, e toda a terra tirada das
regas deve ser levada á parte mais baixa da
sementeira. Bastará uma aberta para cincoenta
pés nos terrenos baixos e planos.

V. A escolha da semente destinada para
deitar á terra c objecto a que se dá muito
pouca attenção : parece que de propósito se

tem desviado o espirito dos lavradores de um
objecto tão importante. Estão ha algum tempo
ião cegos com o desejo de mandarem aos to-

gares de venda o algodão mais macio e mais
estimado, que nunca lhes viria á idéa que
apesar dos seus esforços para conseguirem
este fim, elles talvez prejudicassem bera o que
tinham em vista.

Os lavradores que culti vam a mais bella

qualidade de algodão de tio comprido, não
expõem a sua colheita ao sol. O uso ordinário
e estende-lo em camadas tão delgadas quanto
e possível, em casas ou alpendres construídos
de propósito. Este processo é evidentemente
vicioso: e a prova é que o algodão mesmo
levemente amontoado, o que geralmente acon-
tece, tem por baixo uma camada inferior em
força, muitas vezes atacada de bolor, e até

algumas vezes inteiramente podre. Em nenhu-
ma fazenda ha espaço bastante para seccar o

algodão á sombra; e ainda que o houvesse,

não deixava de ser necessária a força do sol.

Só o sol pôde extrahir a agua que os flocos

contém nas primeiras duas ou tres semanas

depois da colheita. Estando o tempo húmido
no principio da colheita, duas horas de ex-

posição ao sol darão uma diminuição de vinte

por cento, por cíTeito da evaporação.

As quatro principaes qualidades do algo-

dão de fio comprido, na sua ordem relativa,

são: força, comprimento, finura, igualdade

de fio. As tres ultimas não podem ser altera-

das pela acção do sol, a não ser por uma
exposição excessivamente prolongada, caso

em que o fio privado das suas qualidades

oleosas se faria branco e quebradiço. Quanto
á força, que é a primeira qualidade, a humi-
dade sem duvida lhe é nociva.

O algodão que não foi secco pôde perder

a cor pela acção do olco da semente; quando
está exposto a uma temperatura elevada, com
difficuldade se lhe separa a semente e se lim-

pa : finalmente facilmente se araaça, e a final

a semente é imperfeita.

Todos os annos costumámos fazer escolha,

mas só para o algodão superfino: e então com
uma certa simplicidade seguimos um dos meios

mais próprios para tornar a semente impro-

ducliva. A rasão parecia indicar que a me-
lhor semente deveria ser a que se acha em
casulos bem cheios e apanhados de um pé-

perfeitamente são; mas a experiência mostra

que se devem escolher os casulos medianos.

Devcr-se-iam empregar alguns pretos em pro-

curarem estes casulos na occasião em que co-

meçam a amadurecer, e na escolha da semente.

Quem seguir exactamente a regra que acabá-

mos de dar, expondo-se depois judiciosamente

o algodão aos raios do sol, e a final sendo

posto em um alpendre secco e arejado, pôde,

sem receio de se enganar, nutrir a esperança

de uma colheita magnifica no anno seguinte.

D entre os muitos methodos que os lavra-

dores conhecem para melhorar ou enriquecer

o terreno, só tres até agora téem sido empre-

gados pelos cultivadores das terras baixas:

1.*, a mistura das terras para melhorar a con-

sistência do terreno. 8.° e 3.°, estrumar com
substancias excrementicias ou não excremen-

ticias. Mas antes de entrar n'estas questões,

julgámos dever fazer algumas breves observa-

ções sobre o tapume das terras, e a rotação

das sementeiras, dois methodos de melhora-

mento ha muito tempo usados n'outros pai-

zes, e que geralmente são preferidos a todos

os outros. Se se buscar a causa por que os la-

vradores téem abandonado inteiramente o pri-

meiro, acbar-se-ha a causa, primeiro no ex-

cessivo preço da madeira, e depois no exces-



sivo numero do gado. A madeira poderia com
vantagem ser substituída por sebes vivas. E
quanto ao gado, a experiência de cada dia

mostra que deveria ser reduzido talvez a me-
tade. Melhor carne para açougue, maior ex-

tensão da manufactura dos lacticinios, estru-

mes mais ricos, um consummo infinitamente

menor de substancias vegetaes, que faltam na

maior parte das terras, taes são algumas das

vantagens que, segundo ensina o raciocínio e

a analogia, se tirariam de se seguir este con-

selho. Ninguém espere restituir á terra a fe-

cundidade que a cultura lhe diminue, se, em
logar de a deixar repousar, se consente que
o dente dos animaes lhe leve toda a herva.

Os tapumes são considerados como o auxi-

liar menos dispendioso e mais efficaz que a

necessidade ensinou ao lavrador. Em todos

ospaizes de cultura aperfeiçoada é o primeiro

recurso do fazendeiro. Graças ao simples pro-

cesso de fechar uma parte da propriedade

com os meios que se offerecera, a natureza

pode effectuar por si a sua obra de muniGcen-

cia e de regeneração. Nas visinhanças de Ná-
poles, afamadas pela fecundidade da terra,

os cereaes são cultivados ha séculos sem es-

trume. Às terras semeiam-se de tres em tres

annos : e nos outros dois dão pasto ao gado.

« O segredo da renovação, diz Liebig no seu

admirável tratado sobre a chimjca orgânica

agrícola— «parece achar-se na evaporação

«ou na dissolução do alcalis que a terra

« tem » ; ou também, como clle diz em outra

parte « na destruição ou conversão em hu-

« mus dos excrementos (excremts) que ella con-

« tém, o que tem logar durante o período em
«que o terreno não é amanhado, e na pro-

« pria occasião em que elle é exposto a uma
« desaggregação ulterior.

»

Tem-se opposto a isto que os tapumes au-

gmentam a leveza e soltura da terra. Se as-

sim é, um effeito inteiramente opposto pode-

ria ser produzido pelo aplanamento do terre-

no. E na verdade aplanar um terreno e sa-

cha-lo depois são consequências do plano de

que agora tratámos. Não se faça uma nem
outra cousa, e particularmente da segunda,

acbar-se-ha em certos casos perda em vez

de lucro. O aplanamento do terreno torna

mais compactas as terras muito leves; e d'ahi

resultam tres vantagens bem sensíveis: 1.', o

terreno fica menos exposto a levantar
; 2.\ os

' Uma superfleie de <5 acre*, tirada de um terreno

de cultura de algodão deveria ficar em reponto ou ser

cultivada de plantai alimcntirias, tendo cuidado de va-

riar todo» os annos' os 85 acret.

estrumes evaporam-se com menos facilidade;

3.*, a matéria vegetal produz-se em maior

abundância. Se de duas porções de terra pe-

gadas se aplana somente uma depois da co-

lheita, ver-se-ha esta na primavera seguinte

cobrir-se de um fofo tapete de herva, em

quanto na outra a herva seria muito rala.

Nos Sea-Islands, as terras mais elevadas

são reservadas unicamente para algodão: os

lavradores nunca empregam n esta cultura as

terras baixas, senão quando a necessidade os

obriga. D'ahi vem que um anno sim, outro

não, a terra dá a mesma producção. Crè-se

que não seria possível introduzir n'esta pra-

tica mudança que seja importante : e todavia

não ha partes d 'estas fazendas constantemente

empregadas na cultura das plantas alimentí-

cias, que sendo cavadas á enxada seriam fa-

cilmente tornadas em terras muitissiuio pro-

ductivas de algodão? Se assim é, poder-sc-ia

na mesma proporção adoptar vantajosamente

o systema da rotação das sementeiras. Suppo-

nhamos que em uma propriedade de 500 acra

de terra, 125 são destinados um anno sim,

outro não, á cultura do algodão, e liSacra

á das plantas alimentícias. Se d'estes segun-

dos se applicam 85 acres, mediante as con-

venientes abriçôes e estrumes, ao modo de

cultura que recommendâmos, então bastará

semear de algodão esta parte de quatro em

quatro annos. D este modo um sexto de se-

menteira do algodão aproveitaria as vanta-

gens que resultam do systema de rotação
1

.

Às batatas restituem á terra uma grande por-

ção de matéria vegetal. Quando se der á terra

que deu uma colheita d esta planta tão pre-

ciosa e tão desprezada, um anno inteiro de

descanso, e no terceiro anno se lhe semear

algodão, ter-se-ha seguido o melhor methodo

de melhorar a terra sem estrumes que co-

nhecem os lavradores dos Sea-Islands. Às er-

vilhas, semeadas na primavera, e amanhadas

unicamente para colher em secco, são tam-

bém um excedente meio de melhoramento,

quando se quer fazer depois uma sementeira

de algodão. O milho cansa a terra: o mesmo

fazem a aveia e o centeio : mas se se deita

em descanso uma terra que deu qualquer

d'estes cereaes e depois se semeia o algodão,

a colheita será muito mais considerável do

que se a ultima colheita tivesse sido o algo-

dão. O mesmo acontece sempre sem excepção,

quando a plantas de raízes horisonlaes, e que

penetram pouco na terra, succedem plantai

de raízes profundas.

(Continua.;
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A tbeoria da rotação dc sementeiras que
merece mais confiança é a dc Dc Caodolle. Se-

gundo eile as plantas segregão pelas raízes

certas substancias que são inúteis ou nocivas

á mesma espécie de plantas, sendo semeada
no mesmo terreno, mas que podem ser assi-

miladas por outras plantas, o que afasta es-

tes princípios maléficos, e torna novamente o

terreno próprio para a cultura das primeiras.

As plantas, assim como o terreno em que ci-

las vegetam, são compostas de pequeno nu-
mero dc elementos essenciaes. As variedades

do reino vegetal são formadas pelas diversas

combinações d estes elementos. Todos os ve-

gelaes devem restituir ao terreno uma quan-
tidade dc certas substancias que podem ser-

vir de alimento a uma geração subsequente
;

ea experiência prova, que, apesar da abun-
dância dos mais fortes estrumes, a producção

de muitas plantas diminuo quando as culti-

vam no mesmo terreno muitos annos a lio.

Alem d'islo certas plantas dão-sc melhor quan-
do estão umas ao pé das outras ; e outras

J

plantas pelo contrario incommodam-se lendo

outras visinhas. Do que se tira que no pri-

meiro caso a benéfica influencia que se ob-

serva provém de uma troca de alimento en-

tre aquellas plantas ; e no segundo o mal
vem da acção destruidora das secreções de

umas cm relação ás outras.
1 Estas considera-

ções talvez não tôem importância no objecto

de que tratámos : limitar-nos-bemos a este

único facto, que em um certo numero de an-

nos successivos uma terra não pôde sem es-

trumes ser semeada da mesma espécie de se-

mente ; em quanto usando de uma rotação

ANN. DO C. ULT.— PABTB NÃO OFF.— SERIE I.
-

de sementeiras cada colheita será dc igual

producção.

D esta tão clara lei da natureza se pôde sem
hesitar tirar uma ou duas consequências:

que cada planta só escolhe as substancias que
ella pôde assimilar : 2.*, que ella absorve in-

diferentemente substancias que tornam á terra

cm forma de secreções impróprias para a nu-

trição.

Nós não sustentamos que a rotação dc se-

.

menlciras, ainda mesmo formada sobre prin-

cípios, restitua á terra o seu primeiro valor.

Só a consideramos como um meio fácil de
melhoramento. As nossas terras necessitam

de matéria vegetal. Por isso nenhum melho-

ramento será sensível, se se não poder dar

ao terreno este género de alimento, em quan-
tidade superior ao que c absorvido pela ve-

getação das plantas semeadas. Se o culti-

tivador quer dirigir o seu trabalho com se-

gurança c lucro, c absolutamente necessário

que ellc conheça a fundo as planta-? que cul-

tiva, assim como a terra que amanha, e os

diversos modos dc fcrlilisação que lhe são

applicaveis. Nos trabalhos que o lavrador

emprehende a este respeito clle foge de todas

as suggestões da tbeoria ; busca unicamente

fados, porque estes, diz elle confiadamente,

nunca enyunam. Mas n'isto ha erro ; os factos

também enganam.
Todas as vezes que se não faz uso da in-

telligencia para explicar um efleito, cuja causa

não é positivamente cbnhecida, não é possí-

vel tomar guia mais incerta do que o que
chamam experiência. Se um cultivador vê

uma parle do seu terreno dar uma boa co-

lheita, elle altribuc este resultado á acção de

algum estrume particular. No anno seguinte

espera confiadamente um resultado similhante

por usar dos mesmos meios fecundantes. E
então qual não é a sua surpreza ! mal recolhe

Ian lo como semeou. A experiência do pri-

meiro anno exaltou-lhc o espirito ; a do se-

gundo abate-o. Por isso a experiência* deve

•AGOSTO 1856. 39

Digitized by Google



«JG6—
ser esclarecida pelas tasesque dlo as inves-

tigações «cientificas : por outras qialavrus, a

tbeoria e a pratica devera -sempre andar uni-

das. Nós pedimos aos nossos collegas agricul-

tores, que não se sujeitem cegamente á opinião

dos escriplores de obras de agricultura, mas
que busquem cm todas as fontes ao seu al-

cance luzes sobre os importantes deveres da

sua profissão. Então darão o devido valor ao

conhecimento dos factos seguintes, isto é, que

os vegelaes são dotados 4e um principio ac-

tivo : que cada espécie tem uma organisação

regular que exige para a sua conservação um
consummo continuo de alimento : que cada

planta tem seus períodos de crescimento, de

saúde, de doença, de decadência e de mor-

te; e (malmente que a terra, que segundo as

leis da natureza é o leito communi das plan-

tas e o receptáculo do seu sustento, se ex-

baure á força de ser cultivada: do qne se se-

gue, por forçosa consequência, que dar re-

pouso a terra e restitui r-lhe as substancias

que a cultura lhe pode ter tirado, é cousa

que não só aconselha o senso commum, mas o

próprio interesse bem entendido. Agora d 'o ri-

de provém a força restauradora do repouso?

Como se corrigirá judiciosamente a terra sem
se conhecer o que se lhe tirou? Em todos es-

tes pontos, bem como em outros muitos de

igual importância, o agricultor puramente
pratico ha de infallivelraente continuar a per-

der-sc no labyrintho da duvida c da incer-

teza.

Nenhuma parte do Estado é tão abundan-
temente provida de matérias próprias para

enriquecer a terra como a Sea-Island. Em
muitos logares não ha propriedade que não

tenha em seus limites uma ou mais conchas

(ou pequenas bahias). Àli as plantas marinhas

e o lodo são, por assim dizer, inexhauriveis :

se estes dois agentes fossem habilmente apro-

veitados, não se ouviriam queixas de falta

de colheitas pela esterilidade da terra. Não
sómente o caniço das terras salgadas é su-

perior em tudo aos juncos, mas é, especial-

mente para o algodão, o primeiro dos estru-

mes vegelaes. Para o aproveitar bem é ne-

cessário mette-lo na terra no verão ; e quanto

mais cedo isto se Uzer, melhor. Acabados os

trabalhos da colheita, maoda-se um certo nu-

mero de homens activos em barcos ou janga-

das. O que se corta cm um dia é levado á

terra no dja seguinte, e enterrado sem de-

mora, ou melhor é lançar sobre o caniço al-

guma terra da parte mais alta das motas. E
como estas escavações feitas á enxada não se-

guem uma linha continua ao longo das mo-
tas, jnas são espacejadas umas das outras,

seis a oito pollegadas, segue-se que o estru-

me só em parles ifica -coberto. ;A quantidade

de «an iço necessária para um aert anda por

vinte cargas de carreta. Qoande "a terra é

muito leve, bastam dezeseis cargas
;
porque

se a taes terras se não applica o estrume com
moderação e vem depois uma estação irregu-

lar, é de toda a probabilidade que appareça

o mal azul (blue disease).

Consequentemente c necessário abster-se

cuidadosamente de deitar caniço nos terrenos

favoráveis á produrfio do algodão azul (sic).

O habito tão gerai de amontoar esta planta,

para se usar d elia mais tarde, trazendo com-
sigo a decomposição, consequência da expo-

sição ás chuvas e aos calores do verão, faz

perder ao caniço, pela evaporação, um terço

das suas qualidades nutritivas ; e consequen-

temente um terço do tempo c do dinheiro

gasto para o recolher, é inteiramente perdi-

do, o que parece ser cousa inteiramente in-

difTerente ao lavrador. Se se faz um monte de

vinte cargas de carreta de caniço, quantida-

de necessária para um acre, c assim se deixa

de o empregar immediamente, ha de achar-

se uma diminuição de oito carretas, quando
se for buscar ; e ver-sc-ba mesmo pela co-

lheita que o estrume é de qualidade compa-
rativamente inferior.

Um homem deve encher tres carretas era

um dia. Calculando sobre este dado, compare-
mos os resultados elfectivos dos dois syste-

mas, dos quacs o mais seguido é o que con-

siste em estrumar no inverno. Dez homens
em trinta dias farão novecentas carradas, que
se tivessem sido enterradas serviriam para

quarenta c cinco acres. Por outro lado demo-
rando-se a operação até Fevereiro, a quanti-

dade do estrume estará reduzida a seiscen-

tas, o que apenas chega para trinta acres.

Logo pelo syslema que nós recommendâmos
que se siga o lucro é igual ao trabaHio de dez

homens durante dez dias. E ainda não está

aqui tudo : alcançam-se outras vantagens,

que não desmerecem serem aqui menciona-
das. Em nenhum tempo os negros trabalham

tão pouco como durante a apanha dos estru-

mes. Téem sido inúteis todos os meios que
ategora se tem empregado para conseguir o

bom emprego do dia. O nosso systema ha de

vencer esta difliculdade, até ao ponto que o

pôde conseguir uma responsabilidade c uma
vigilância mutua. Cada dia se empregam tres

ranchos de trabalhadores a fazerem ura tra-

balho, mas separadamente; é este o enterra-

mento do estrume cm uma certa porção de
terra. Ura rancho enterra o estrume, outro

transporta-o, e o outro corla-o. Como o tra-

balho de uns depende dò dos outros, não se

perde um momento. Por este modo, se o chefe
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das carretas, que deve ser sempre um homem
de confiança, não faltar ao seu dever, pódc-

se estrumar num dia acre e meio de terreno.

Suppondo necessário o serviço de quatro car-

retas para a conducçio do caniço, e quatro

mulheres para o enterrarem, o gasto total

para estrumar acre e meio de terreno depen-

de do trabalho de um dia de nove indivíduos,

tres dos quaes podem ser rapazes, e de qua-

tro bestas.

As objecções que se fazem ao estrumar no

verão, são : l.\ que por esta fórma se expõe

a terra á acção do sol, quando conviria te-la

coberta
;
2.

4
,
que se damnificam os pastos ; e

3.', que quando se deita o caniço nas terras

muito leves ou em terras baixas, pode re-

ceiar-se que appareçam certas doenças conhe-

cidas, como são o mal azul (bine disease) e o

murchar (flaggy disease). Quanto á primeira

objecção, notaremos que o alto das motas ge-

ralmente não tem verdura por falta de humi-

dade; se se seguir rigorosamente a regra que
dêmos acima de não tomar senão uma pe-

quena quantidade de terra do alto das motas,

a perda, se a houver, ha de ser tal que não

valerá a pena dc a tomar em consideração,

principalmente attendendo á vantagem mani-
festa que resulta da pratica geral do nosso

systema. Mas a nossa opinião é que nenhum
mal pôde resultar. Com effeito, se existe, du-

rante um certo período, o descobrimento de

ama pequena parte de terra, o deposito que
se faz na mesma terra de uma. grande quan-
tidade de ricas matérias vegetaes dará em
pouco tempo, se a estação for húmida, nas-

cimento a uma porção de verdura, onde os

carneiros hão de poder pastar. Por esta for-

ma, tomando-sc as precauções convenientes,

melhora-se com o caniço a qualidade dos pas-

tos.

Ao mesmo tempo que nunca (ao menos é

a opinião geral) uma estação má ou irregu-

lar produz algodão azul nas terras estruma-
das com o caniço decomposto e enterrado no
inverno; o emprego inconsiderado d este es-

trnme no verão, e a sua decomposição de-

baixo da superfície da terra, poderia algumas
vezes cansar este mal em certas localida-

des, e cm circurastancias particulares resul-

tantes da temperatura. No primeiro caso, isto

é, estrumando no inverno, o estrume tendo

perdido as suas propriedades excitantes, já

não tem acção bastantemente forte : no se-

gundo caso o excesso do estimulo, augmen-
tado pela. rápida fermentação, produzida

pelo muito grande calor e pela humidade em
proporção de porosidade e friabilidade do ter-

reno, perturba as funeções das plantas e aca-

ba provavelmente por destruir as forças crea-

d oras (procreative potoers). Esta é verdadei-

ramente a rasão que faz que quanto mais leve

é a terra, mais provável é o perigo se se em-
pregam os caniços no verão. Mas não é dif-

ticil vencer esta difficuldade. Em taes terre-

nos usae com parcimonia d 'este estrume, ou
accrescentae-lbe lodo salgado, o maior antí-

doto do veneno azul (blue poison). Ainda
mais um conselho para usar nas terras bai-

xas : fara-se o trabalho á enxada, que é um
auxilio essencial para conservar os algodoei-

ros cm bom estado, e prevenir a disposição

que poderiam ter para murchar.

Quanto acabámos de dizer relativamente

ao enterrar o caniço no verão, se applica com.

maior rasão ao junco. A decomposição d este

é lenta, c como encerra menos princípios nu-
tritivos, são necessárias sete ou oito cargas

de carreta para cadfc tarefa '. É um estrume
de muita confiança, e próprio para toda a
qualidade de terreno. A rama ou folhas dos
pinheiros é. dc pouco valor como estrume,

excepto tendo sido moida pelo gado. Até não
deveria ser empregada, senão nos terrenos al-

tos e maÍ3 seccos, pois que a sua principal

propriedade c recolher c conservar a humi-
dade. Para a ajudar n'este serviço, e igual-

mente para destruir os insectos de que
e
lla

é receptáculo, será acertado empregar o sal

em proporção conveniente.

Não entra no nosso plano fallar extensa-

mente do lodo salgado (sall clay mud), posto

que a melhor qualidade d'csle estrume (a que
tem maior proporção dc raizes dc caniços)

contenha todos os ingredientes necessários e

no termo mais perfeito, é comtudo verdade

que nem sempre dá colheita abundante de

algodão. E não poderá isto provir de algu-

mas circumstancias relativas ao modo como é

lançado nas terras? Ordinariamente junta-se

entre o tempo da sacha e o da colheita, para

se empregar mais tarde : ou então se é logo

transportado á terra, é somente para ali es-

tar junto até Janeiro ou Fevereiro. Vê-se cla-

ramente n'esta epocha, que este estrume tem
tido considerável diminuição, á qual se es-

pera achar compensação na facilidade com
que elle se divide, em rasão da exposição do
lodo á acção atmospherica. Quando se lança

no inverno o lodo é logo enterrado. Por isso

conserva toda a virtude : e comtudo se a mas-

sa não é completamente dividida, uma gran-

de quantidade de lodo só dará pequena quan-
tidade de estrume. Deu cargas de carreta bem
pulwrisadas valem mais que quinze carradas

mal quebradas. Se o lodo, logo que é apa-

l Tatk, trabalho que um homem pôde faier em ura

dia.
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nhado no verão, é levado sem demora ás ter-

ras e ahi dividido á enxada, obler-se-hão

em grande escala as vantagens principaes dos

dois systemas. A conducção ás terras e a

pulverisação muito pouco augmentariam a des-

pesa, se é que a augmentassem, pois que este

processo exige muito menor quantidade de

matéria. Um campo que dois annos a lio tem

sido semeado de algodão, conserva as porções

de lodo em um estado idêntico ao em que es-

tavam quando foram enterradas. É pois evi-

dente, que a matéria vegetal que encerram,

nSo exerceu toda a sua força , posto que fosse

para isto que o lavrador a empregou. Quaes

são pois os agentes que têem auxiliado a planta?

Unicamente as propriedades salinas e alcali-

nas do lodo, e algum pouco alimento dado

peli superfície das porções do lodo. Se alem

destas vantagens se combina com a terra a

argila, parte essencial do lodo, o que não pô-

de effeituar-se senão por meio da pulverisa-

ção ; se se separam de todo as raízes do ca-

niço que devem formar metade, pelo menos,

de cada porção de estrume, e se dividem em
porções miúdas, a fim de facilitar a sua dis-

solução, então se poderá com rasão dizer, que

em um pequeno numero de annos o lodo ar-

giloso salgado será o mais vantajoso de todos

os estrumes usados para o algodão. Os lavra-

dores desprezam estas considerações, á pri-

meira vista pouco importantes, e é por isto

provavelmente, a esta negligencia que se deve

attribuir o pouco proveito que até agora os la-

vradores l&em tirado d este estrume, quanto

ao bom estado e á producção das suas semen-

teiras de algodão. Como elle por sua natu-

reza é frio, não é nunca acertado usar d'elle

só, excepto onde o permitlem o calor natural

• e a força do terreno. O seu producto será

talvez dobrado, sendo misturado com a se-

mente do algodão em uma certa proporção.

Quanto ao valor da cal não o conhecemos

por experiência. Comtudo se os trabalhos de

um só individuo sobre este objecto bastaram

$ara cffeituar uma revolução na agricultura

•da Virgínia, este objecto é certamente di-

gno de um estudo attento da parle dos lavra-

dores da Carolina do Sul. « Fazer conheci-

« dos os vossos estrumes calcareos, e acon-

o sclhar aos vossos lavradores que os usem »

escrevia M. Ruffin a um cidadão da Ilha de

Edisto, «seria para a Carolina do Sul oprin-

« cipio de maiores vantagens, do que o aug-

« mento, ainda que dobrado, das producções

« actuaes e do valor pecuniário de todo o

« paiz. » Sir H. Davy, na sua Chimica agrícola,

faz a observação, « que a terra, principalmente

a a terra carbonatada, possne nm ccrlo grau

« de atlracção chimica para um grande nu-
•

» mero dos princípios que encerram as sub-
« stancias animaes e vegelaes.» Como o car-

bonato de cal é muito superior, n esta qua-
lidade, a todas as outras terras, quer carbo-

natadas, quer não carbonatadas, é quanto
basta para que os terrenos privados de cal

não possam ser melhorados de um modo du-

rável ou proveitoso, por meio dos estrumes

podres, sem que lenham recebido princípios

calcareos 1
. D'entre dez amostras de terra da

liba de Edisto, analysadas pelo Professor She-

pard, só uma mostrava indícios de carbonato

de cal. É .pois conforme á opinião do lavra-

dor pratico e do scienlifico, que se não pode

no Sea-Island esperar melhoramento perma-
nente, se se não faz uso da cal debaixo de

alguma fórma. Para entender isto bem con-

vém attender que o nosso terreno é areioso,

que a livre entrada do ar e da agua, que são

os dois principaes agentes da fermentação,

efleilua facilmente a decomposição das maté-

rias vegetaes ; cmfim que das substancias

pútridas as mais solúveis são as que mais

promptamente se destroem. Por consequên-
cia todos os estrumes que costumámos usar

icem uma acção passageira : apenas duram
uma estação. O lavrador não emprega meio

nenhum para impedir a evaporação dos ga-

zes encerrados nos seus estrumes, ou para

apanhar da atmosphera, considerada por muito

eminentes agricultores, como o gerador dc

todo o estrume, os lhesouros que n'ella ba

cm tão grande abundância. Só pelo carbonato

de cal, ora rasão da sua energia chimica, se

pôde conseguir este (im que tanto se deve de-

sejar. Elie atlrahc e conserva os principips

elementares que convém ao alimento das plan-

tas. E é isto tão certo que na Virgínia se

lança nas terras novas um estrume calcareo,

só para que este possa combinar-se com o es-

irume vegetal c fixa-lo no terreno. Com a

applicação da cal ncutraiisam-sc os ácidos

tóxicos da terra, oblem-se uma fertilidade

permanente, e como esta substancia fornece

ás plantas o seu alimento de um modo vaga-

roso, mas regular, não ba a temer excesso

de fermentação, causa principal do segundo
rebentar do algodão ; do que se segue que se

evita um dos maiores flagellos, que podem
atacar uma sementeira. Dizem que no pri-

meiro anno não se deve esperar do emprego
da cal benelicio bem sensível. A quantidade

necessária para um acre é de 1,817 a 7,220

litros, c que lorua a ser necessário repelir

passados dez a doze annos.

(Continua.)

1 Riiflin. Dst etlrumes calcareat.
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Entre o pequeno numero de estrumes que
contém, em pouca quantidade de matéria,

uma grande parle de princípios fertilizantes,

merecem particular menção as cinzas, a se-

mente de algodão e as cannas do trigo. 36 li-

tros de cinzas, segundo o doutor Dona, equi-
valem a uma barrica de cal. Empregando os

meios convenientes pódc-se em qualquer gran-
ja ajuntar, cm cada anno, grajide porção de
cinzas. Seria um dos melhores o tirar todas

as semanas as cinzas das chaminés das habi-

tações dos negros, c guarda-las cm barris ta-

pados. A semente do algodão fresca, mistu-
rada com o lodo salgado (sempre que se podér
deve-se usar dc ambos juntos) na proporção de
10 alqueires de semente c de 40 carretas de lo-

do, constituem um estrume de uma força extra-

ordinária para terras altas e baixas, c espe-

cialmente para estas. Dobrada quantidade de
semente de algodão daria certamente uma cx-
cellente colheita.

Segundo as experiências de Sir II. Davy,
a quantidade de alimento vegetal que ha na
palha do trigo é muito considerável : 1:000
partes de palha dão 84 partes de cinza ; e

1:000 partes d'csta cinza dão 72,56 de maté-
ria solúvel. Como a colheita de algodão, que
pede assídua attenção do lavrador, tem logar

immediatamente depois da ceifa do trigo, epo-
cba em que as palhas deveriam ser enterradas

para conservarem as suas propriedades valio-

sas, tanto as saccarinas como as outras, mes-
mo quando em uma epocha mais adiantada o

gado e a atmosphera lhes tenham tirado uma
parte dg sua força benéfica, espalhar estas

palhas no pateo do gado será um acto tão

acertado como util.

Sem pretender entrar na discussão scien-

ANN. DO C. CLT.— PARTE HÃO OPP.—SERIE I.-

tifica dos princípios que deveriam guiar o la-

vrador na escolha dos seus estrumes, c con-

veniente notar que ainda que o algodão exige

estrumes bem podres (e o fim que se tem em
vista estrumando no verão é facilitar a prom-
pta decomposição c a dissolução completa de

fibra lenhosa) é necessário evitar um excesso

de fermentação, cujo resultado, similhante ao
da combustão, seria a destruição das partes

mais úteis do estrume. Logo que o estrume

está inteiramente frio, c que pôde ser facil-

mente dividido com a enxada, a decomposi-

ção que leria devido acabar na terra, está

concluída, por consequência os principaes ele-

mentos do sustento das plantas, o acido car-

bónico c o ammoniaco, cslão já evaporados.

Para conservar, quanto é possível á industria

humana, a inteira virtude dos estrumes, e para

impedir a evaporação, inteiramente perdida,

das suas partículas acriformes e gazosas, c

necessário empregar absorventes tenazes. Para
conseguir uma parte d estes resultados tanto

para desejar, seria bom lançar os estrumes

entre duas camadas de argila, a, inferior para

receber as partes fluidas c a superior* para

guardar as matérias elásticas que se desen-

volvem. Segundo o doutor C. T. Jackson, do
seu Relatório sobre a geologia e a agricultura

do Hhod-Island, um estrume composto de uma
parte de turfa e de outra de limpeza de ca-

valhariccs equivale cm força a igual quanti-

dade d'cstc ultimo estrume,^ mas a sua acção

dura mais tempo. Substituindo a turfa por

lodo argiloso salgado, em que se acha gran-

de quantidade de raízes de caniços, obteni-sc

um estrume composto de tão grande valor in-

trínseco para ò lavrador de algodão de fio

comprido, como é para o fazendeiro da Nova
Inglaterra o tão recommendado pelo doutor

Jackson. Procure-se no pateo do gado um es-

paço de terreno mais baixo, ou mesmo esca-

vado: deite-se-lhe o lodo de que temos fallado

na altura de um pé, e junte-sc-lhe quatro ou
cinco barricas de cal. Deixe-se então andar

-SETEMBRO 1856. . 40
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o gado em cima dezoito ou vinle noites ; e

depois torne a repelir-#e o mesmo até haver

matéria abundante. A- cal, dia o doutor Jack-

son, decompõe a turfa, 1 neutralisa os ácidos

e desenvolve o ammoniaco. A turfa absorve

o ammoniaco e torna-sc em parle solnvel na

agua. A massa compacta se pôde ajuntar sa-

rna de pinho c sal. Alem da sua utilidade

como destruidor de insectos, 2 o sal empre-

gado em pequena quantidade tem uma virtu-

de sceptica ; alem d'isso é liem conhecida a

propriedade que clle possuo de attrahir a hu-

midade
; por isso o recommendâmos muito

para as terras altas, especialmente para aquel-

las em que ha muita matéria vegetal. A rama
dos pinheiros tem um principio acido que se

corrige facilmente por meio da cal. Como a

sua fermentação se opera muito lentamente,

a sua acção bcneOca, posto que comparativa-

mente fraca, dura muito mais tempo do que

a das substancias cruas que ate aqui temos

indicado. É muito apreciada como absorvente

tenaz.

A quantidade de matéria susceptível dc de-

composição, apanhada annualmente na Ilha

de Edislo, é talvez em quantidade bastante

para se obterem boas colheitas; mas em con-

sequência de estragos e applicações erradas

perde-se muito tempo c trabalho. Limilar-nos-

hemos a acrescentar ás observações que te-

mos feito a este respeito, algumas considera-

ções, que lêem por íim attrahir a altenção re-

flectida dos lavradores. Que é necessário au-

gmentar c não diminuir a somma de matérias

vegetaes dada pela natureza, ou que o homem
consegue pela sua industria, é coisa lào sim-

ples que é escusado discuti-la. Ora para que

é dar-se tão geralmente ao gado a rama das

balatas? Esta substancia tão abundante e tão

rica em propriedades nutritivas é um ele-

mento de restauração tão efficaz como econó-

mico. Não a restituir -á terra é trabalhar na

destruição das faculdades productivas d'ella

pelo meio mais promplo e mais ecrio nas suas

consequências funestas.

0 uso dc fazer dormir o gado no verão sobre

as terras também c muilo seguido. Quando
o terreno onde dormiu o gado não é ama-
nhado logo que o gado mudou dc sitio, os lu-

cros d este systcma dc estrumar são muito in-

significantes. As parles voláteis do estrume,

as únicas talvez qne possuem força fertilizan-

te, logo se evaporam ; na falia de sciencia

bastaria o olfato para nos provar isto : só li-

1 Parece que se quer ante* referir ás substancias ve-

getaes que eslto misturada* com o lodo.

* O tal em certa proporção pôde ter olhado como
exoelleute preservativo contra alguns bichos que atacam
a raii do aigodfto.

cam os saes em quantidade tão pequena que

não téem ima acção bem eficaz. Deixará de

haver qualquer duvida a e6te respeito, se se

fizer em duas porções iguaes de terreno a

experiência seguinte: uma destas porções seja

cultivada c a outra deixe-se sem a lavrar. O
crescimento do algodão no primeiro e a abun-
dância da fertilisação mostrarão em breve que
este methodo é muito preferível. Quando a

estação estiver mais adiantada e a força dos

raios solares atais diminuída, e já se possa

sem perigo trabalhar na terra, a disparidade

cnlre as duas pralicas será muito mais visí-

vel. Outro systcma que se liga ao methodo
antecedente, é o que consisle em activar a

decomposição da raalcria vegetal pondtva em
terrenos baixos, onde o excesso de humidade
a priva logo dc uma parte das suas qualida-

des benéficas, e onde é accessivel á acção do

ar ; ou então se não se quer que a fermentação

comece e acabe debaixo de terra, juntando a

matéria vegetal á borda das conchas, d'ondc

as partes liquidas lhe são todos os dias leva-

das pelas aguas. Quando chega o tempo de

se tirar a matéria que se juntou, a que se

tira em um dia deve ser enterrada logo no
seguinte. Se se segue o processo que acabá-

mos de indicar, 10 carradas de estrume cou-

lerào tantos princípios fertilisantes como 13
ou li carradas de estrume que se tivesse dei-

xado quinze dias exposto sobre a terra. De-
pois de tirado o gado da terra, para se de-

fender o estrume da acção do sol, é conve-

niente, se não c indispensável, cobri-lo com
folhas de pinheiros ou com uma camada de

ramos.

(Aqui seguem-se algumas reflexões sobre as

machinas de descaroçar o algodão, que pelo

conhecimento pratico que suppõe de muitas ma-
chinas, e pela sua excessiva brevidade, nos pa-
recem de mui pouca vantagem, e depois conclue

com o seguinte
:)

Pelo que temos dito se vê que os recursos

para fcrlilisar as terras á borda do mar são

tão variados como abundantes. Se os lavra-

dores quizessem perder a absurda e grosseira

persuasão, que não precisam de sciencia; se

ellcs entendessem os modos como operam os

estrumes, os melhores meios de os applicar,

bem como o seu valor relativo c a duração
dos seus effeitos; se clles procurassem ao me-
nos adquirir algumas noções sobre a natureza

dos seus terrenos e a natureza das diversas

plantas (habits of plants) quanto não seriam

os seus trabalhos agrícolas e todos os ramos
da sua profissão mais interessantes, mais di-

gnos do fim elevado a que se dirigem, mais
appropriados em fim para assegurarem a sua

prosperidade particular e o bem estar dos seus
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concidadãos cm geral. EDtretanto o espirito

de exame tenvse desenvolvido; e se os ho-

mens corajosos, qae perante o publico susten-

tam a causa do lavrador, e que diante d este

se fazem advogados dos deveres que este tem
a cumprir para comsigo e os seus similhan-

tes, não desanimarem em vista d'este trabalho

tio honroso como patriótico, não está longe

o tempo em que a agricultura, na Carolina

do Sul, ha de ser estudada, não só porque é

manancial de riqueza, mas ainda mais pela

rasão muito mais nobre, que ella eleva, apura,

alarga e fertilisa a intelligencia.

Whitemarsh B. Seabrook.

CULTURA DO ALCODftO.

QLMITOS K KWOflTAS.

Os seguintes quesitos foram dirigidos por

Mr. Héricart de Thury, director da granja-mo-
delo de Arbal, a Mr. de Choiseul, cônsul de
França em Charlslown, no Estado da Geórgia:

«1.° A Geórgia que, assim como a Argé-
lia, está em 35 e 36 graus de latitude N.,

tem como a Argélia invernos frios e húmidos
de 15 de Dezembro a 15 de Março; de 15 de
Março a 15 de Maio tempo quente e húmido;
de 15 de Maio a 15 de Setembro summamente
quente e secco, e tempestuoso c secco de 15
de Setembro a 15 de Dezembro?

« 2.° Preço do trabalho livre; preço do tra-

balho escravo?
t3.° Preparação da terra para o algodão;

estruma-se? preferem-se os terrenos salgados?

porque preço sae a superlicie amanhada?
«4.° Epocha de sementeira; methodo usa-

do, distancia das plantas, numero de jornaes

empregados n este trabalho ?

«5.° Sacha, custo; desponla-se; rega-se?
«6.° Epocha da colheita; methodo que se

usa; quanto faz um trabalhador em um dia?
«7.° Qual é o rendimento bruto de uma

ceria superfície?

«8.° Descaroçar; faz-se em casa; rendi-

mento por qualidade c por superfície; preço
de descaroçar por quantidade.

«9.° Ensacar; preço da sacca; peso dos
Tardos; despezas para a venda.
«10.° Fretes para o Davre.
• 11.° Preço médio da venda por quali-

dade.

«12.° Emprego da semente.
«13.° Como se explica: primeiro, que os

lavradores americanos não cultivam todos o
algodão Geórgia de fio comprido, que se chega
a vender por 10 e 12 francos o kilograinma:

segundo, que na Luisiana se possa produzir

algodão lào barato que apenas se vendem por

160 francos os cem kilogrammas no Havre?
<*14. u Que meios se usam para obter as

sementes das melhores qualidades?»

A resposta de Mr. Choiseul foi a seguinte:

«Tenho a honra de vos enviar as noticias

que* me pedistes sobre a cultura do algodão
de (io comprido, chamado Georgiú.

« Clima. O clima do litoral dos Estados da
Geórgia c da Carolina do Sul, parece ser

quasi o mesmo que o da Argélia. O inverno

começa pelo meiado do mez de Dezembro e

dura Ires mezes: ú raro que a vegetação se

suspenda inteiramente durante estes trez me-
zes. Comludo ha algumas vezes fortes geadas:

em 1834—1835 as laranjeiras foram mortas,

por umas geadas que duraram tres semanas.

Durante o verão os calores são excessivos e

húmidos: começam nos (ins de Maio e duram
até ao meiado de Outubro: ha frequentes ve-

zes trovoadas. 1

« Cultura do algodão. Os trabalhos são fei-

tos por escravos; o jornal de trabalho é ava-

liado era meio dollar.

« Preparação da terra. Começa-se amanhan-
do a terra com charrua ou á enxada, de ma-
neira que venham a licar em linhas rectas, na
distancia de cinco pés umas das outras, todas

as matérias vegelaes que se encontram no ter-

reno. Fazem-se depois leiras sobre as linhas

assim preparadas. O terreno é lavrado com
charrua quando isto é possível, isto é, quan-
do não é muito cortado dc valias c regueiras.

Usa-se igualmente de charruas para levantar

as leiras onde se ha de semear o algodão.

« Sementeira. A sementeira faz-se por todo

o mez de Abril: as leiras devem ser largas e

de forma abahulada: esta forma facilita as

sacha%. A largura das leiras obsta a que as

chuvas copiosas descubram as raizes lateraes

das plantas. A elevação das plantas é neces-

sária para fugir ao excesso da humidade, pois

que talvez nenhuma planta exija menos hu-

midade do que o algodão, principalmente

quando o fruclo está formado. A experiência

tem mostrado serem muito mais vantajosas as

leiras largas do que as estreitas, assim nos

tempos seccos como nos chuvosos. Deilam-se

dez ou doze boas sementes em cada cova feita

á enxada ou com outro instrumento, e co-

brem-se com uma pollcgada de terra. Uma par-

te dos trabalhadores faz as covas, outra deita

as sementes e um numero maior cobre-as com
terra bera leve. Começa-se a desbastar quan-

' Em uma noticia quasi idêntica dirigida ao Ministro

da Guerra, Mr. de Choiseul acrescenta:

«O algodão de Go comprido requer a influencia de uma
«atmos|ihcra salgada, d'onde vem que elle nlo pôde ser

«cultivado a grande distancia do mar.»
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do o tronco vae tomando uma côr escura. É
necessário então tirar metade das plantas em
cada moita: uns dez dias depois deixam-se só

tres plantas; e passados dez ou doze dias só

nma. Esta operação reqner destreza e muita

experiência. A temperatura, a estação, o es-

tado da planta obrigam muitas vezes a fcair

da regra ordinária. As plantas devem ficar

distantes umas das outras um a dois pés, se-

gundo a força da terra. A primeira distancia

convém ao algodão que não cresce mais de

tres pés, c a segunda ao que chega a seis

ou sele.

a Sacha. A primeira sacha deve dar-se lo-

go que a planta está nascida. O fim d'esla

sacha •! atlcnuar a terra. Na segunda sacha

raspa-t e a terra dos lados das leiras, para a

lançar junto aos pés das plantas, que acabam
de ser desbastadas. Dào-sc cinco até sete sa-

chas em quanto é tempo, mas quando a plan-

ta se cobre de fructo deve parar-sc com todo

o trabalho, especialmente sendo a estação chu-

vosa.

* Corte das pontas das plantas. Se quinta

está vigorosa pôde convir corlar-lhe as pon-

tas. Contaram-me o seguinte resultado de uma
experiência feita o anno passado por um la-

vrador do Estado do Mississipi : duas leiras de

algodão cortado deram 513 libras de agodão
descaroçado; e duas leiras dc não cortado

deram 462 libras, diflerença a favor 51 li-

bras. O córte das pontas não deu occasião a

que a planta filhasse. Mas deve adverlir-se

que esta experiência foi feita com algodão dc

fio curto que é muito d i (Terente do de fio com-

prido, c por isso não pódc ser tratado do

mesmo modo.
« Epocha da colheita. A colheita principia

no fim de Agosto, e continua em quanto a plan-

ta dá algodão. É feita por homens e mulhe-
res. O algodão é apanhado á mão e metlido

em um sacco que cada trabalhador traz preso

á cintura. Quando o sacco está cheio vai dei-

tar o algodão em grandes pannos que para

isso se põem em convenientes distancias, i No
dia seguinte é levado ás ofBcinas da fazenda

c ahi estendido n'um tablado alio para o

seccar e limpar. E necessário empregar para

esta operação operários de confiança. Em um
anno bom, uma geira (arpent) dá 100 a 150
libras dc algodão limpo.

« Descaroçar. O descaroçar é feito em casa.

Uma roachina movida por um homem custa

1 A nola dirigida ao Miniitro da Guerra dit aqui :

«Durante a opera-lo da apanha o operário deve ter

«o cuidado dc separar o algodão das folhas seccas e da»

«porções e»tragadas.»

15 dollars (quasi 15&000 réis) e limpa 40

libras de algodão por dia. Uma maebina mo-
vida por um cavallo custa 100 a 150 dollars

e dá 350 a 400 libras por dia; trabalham

com ella um principal operário e dois ajn-
'

dantes.

a Ensacar. A fazeuda de primeira quali-

dade para ensacar custa a 240 réis a jarda.

O peso dc um fardo é de 300 a 400 libras.

O sacco que serve para enfardar é suspenso

em dois paus: vão-íe-lbe mettendo successi-

vãmente camadas de algodão de peso de 20
libras, e vão sendo apertadas pelos pés do
operário, que usa lambem para calcar de um
pau que acaba cm fórma de cunha.

« Tratamento do algodão depois da apanha.

O algodão descaroçado c o não descaroçado

põe-se cm armazéns separados. Os homens e

as mulheres empregadas em lhe tirarem o que

é sujo ou imperfeito, trabalham cm outra casa

separada, bem como os que separam as par-

tes defeituosas c que fazem as d ide rentes sor-

tes de algodão.

«Despezas. Um fardo de algodão de 6o

comprido dc 300 libras (tiradas de 1:500 li-

bras de algodão não descaroçado) custa ao

proprietários 27 dollars (quasi 27$000 réis)

alem-.das despezas de cultura.

« Kstrumes. Os melhores estrumes para o

algodão de 0o comprido são : o lodo salgado

dc dez a vinte carretas em geira (arpent); as

hervas c os canniços dos terrenos baixos sal-

gados, a rasão de umas vinte c cinco carre-

tas por geira ; uma mistura de folhas e outras

matérias vegetaes, excrementos de animaes e

lodo salgado em parles iguaes. Se o terreno

é falto dc matérias calcareas, vinte a trinta

alqueires de cal virgem ou dobrada quanti-

dade de cal reduzida a pó com. agua : este es-

trume deve sempre ser misturado com maté-

rias vegetaes. De guano bastam 150 a 200
libras para uma geira, mas este estrume não
convém nos terrenos altos seccos, só convém
nos terrenos onde ha sempre um certo grau

de humidade.

« Perguntaes-me porque não semeiam lodos

os lavradores o ajgodão de fio comprido cha-

mado Geórgia? É porque este algodão não
pódc ser produzido senão em certas terras c

sempre na visinhança do mar. As mais bcllas

qualidades do algodão dc fio comprido vem
das fazendas que ficam no liltoral da Caroli-

na do Sul. As lerras da Luisiana dão um al-

godão de espécie differente e inferior, e dão,

em igual superfície, cinco ou seis vezes mais

algodão do que as que dão o de fio com-
prido.
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PAUTE NÃO OFFICIAL.

URA VIAGEM DE ANGOLA ER DIRECÇÃO

ft CONTRA COSTA

PKLO ra.

ANTONIO FRANCISCO FKHHEIRA DA SILVA POBTO.

No dia 20 de Novembro de 1852 levan-

tei do meu sitio, e cheguei ao de Guilherme
José Gonçalves. Caminho plano, maios de

madeira de lei, abundância de riachos, ter-

reno fértil; léguas andadas viole e quatro;

rumo de sul. Noto que regulo uma legi^ por

hora, e em consequência das demoras (,ue ha

pelo caminho para descansar ; bem como cas

passagens dos rios, desconto uma hora ao

tempo marcado.

A 21 continuei a viagem, e cheguei ao

Quilombo, no silio Taralla. Caminho plano,

matos fechados, abundância de riachos, ter-

reno fértil, léguas andadas sete e Ires quar-

tos, rumo de leste.

A 22 fiquei no silio Taralla para esperar

os carregadores que faltavam.

No dia 23, pelas onze horas do dia, recebi

um aviso de que sc achava a guerra na mar-

gem opposta do rio Coquema, para fazer um
sequestro á comitiva, por ordem do Soba.

Despachei portadores para a libata grande a

pedir explicações sobre tão atroz allcntado,

e o Soba me mandou dizer que era menos
verdade clle ler dado tal ordem ; mas sim,

que lhe constava serem os macotas que a ti-

nham dado. Era por este motivo necessário

que eu me apresentasse na libala grande para

obter esclarecimentos a tal respeito.

A 24, pelas cinco horas da manhã, segui

para a libata grande, c aprcsenlei-me primei-

ramente aos macotas, a quem expuz os moti-

vos da minha visita forçada. Responderam
que não tinham dado ordom alguma para o se-

questro da comitiva, mas sim o Soba é quem
havia ordenado o sequestro. Apresentei-mc
ao Soba, e este me disse serem os macotas
que tinham dado ordem para a presa (já não

*nn. do c. ult.— parte não off.—serie i.

se pode ser jttiz com similbantes mordomos);

c para evitar qualquer accidente triste, se

tornava necessário que cu desse fazenda para

se resgatarem dois filhos da libata grande,

que sc achavam nas Ganguellas e que eram
parentes dos mesmos, que tinham obtido li-

cença dos macotas para convocar a guerra, e

seq_ ar a comitiva logo que acabasse de

passar o rio Coquema, caso se verificasse a

minha negativa. (Contra o poder da força

uão ha resistência.) Com todo o sangue frio,

depois de haver reprimido os Ímpetos da có-

lera, pois que as circumslancias assim o exi-

giam, disse ao Soba, que havendo perdido

mais de 3:000$000 reis com um roubo sem
exemplo, não era pois a elevação da cifra

que fazia transtorno aos meus negócios; mas
sim a injustiça atroz que na sua terra se pra-

ticava para com os brancos em geral, era tão

somente o que me fazia repugnar cm dar a

fazenda exigida ; mas logo que as circum-

slancias assim o pediam, e para evitar terrí-

veis consequências, me achava prompto a dar

a fazenda pedida, á vista do que despachasse

portadores cm transporte da mesma, bem co-

mo outros para guias c para obstar a alguma
novidade da parte do seu povo. Tendo-me
despedido do malvado do Soba e dos seus se-

quazes, segui para o Quilombo, aonde che-

guei ás quatro horas da tarde.

A 23 chegaram os portadores do Soba, pa-

ra transporte da fazenda e resgate dos dois

negros em questão, da qual ficaram de posse;

bem assim outros para servirem de guia do
caminho ; accitei-os para evitar qualquer in-

cidente imprevisto da parle dos scelerados,

pois que para guias, verdadeiramente ditas,

inteiramente sc tornavam supérfluas, cm con-

sequência da minha gente se achar ao facto

do caminho. Á noite, tendo dado as ordens

necessárias para a boa regularidade da mar-
cha c para obstar a qualquer acontecimento,

mandei deitar bando para se proseguir a via-

gem no dia seguinte.
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Em Oitubro dó anno passada tendo des-

pachado a minha comitiva para Bcnguella,

no regresso que fez, chegada que foi ás ter-

ras do Ambo, foi cercada pela multidão do
gentio. Em terras gentilicas, quando o mesmo
se apresenta em massa, ou é para roubar ou
sequestrar, e em qualquer dos extremos, pre-

fere-se o pagar-se o roubo, isto é, sendo o

partido aggressor em maior numero, pois qoe
não o sendo, recorre-se ás armas, c por con-
sequência, violência por violência, a sorte de-

cide da contenda. Sendo pois a comitiva, em
muito menor numero que o povo da guerra,

o encarregado da mesma preferiu a prudên-
cia á violência. Perguntando o Chefe da guerra

qual o motivo por que se apresentava por tal

guiza á comitiva, respondeu que no fiihé se

achava um Antonio Francisco das Chagas, de
alcunha Quirno, o qual tinha recebido tres

fardos de fazenda, eiceptuando objectos de

miudezas, de um morador de Gallanque, cujo

agente se achava presente, c que nâo que-

rendo por espaço de cinco annos dar satis-

fação alguma sobre a mesma divida, motivo

por que a guerra se achava presente, ou para

ser indemnisado, ou em contrario sequestrar

a comitiva, c que verificado qualquer dos ca-

sos, o encarregado da mesma teria de haver

o prejuízo do sobredito Chagas. Pagou o en-

carregado da comitiva o roubo exigido, mas
não como o gentio allegava, pois que entre

o mesmo, quando qualquer perde ou empresta

cinco, quando recebe, regra gerai, vem a ser

o dobro. Em consequência de que, montou o

prejuízo pago ao Chefe da guerra em G00$000
réis. Chegada a comitiva ao Bihé, e vindo

eu no conhecimento do acontecido, mandei
chamar o sobredito Chagas por tres vezes

consecutivas á presença do Chefe interino,

negando-se cm todas cilas ao chamado. Em
seguida foi chamado á presença do Soba, e o

desalmado por as mesmas tres vezes não com-
pareceu, tomando por pretexto de que eu o

queria prender. Disse-me o Soba, que visto

o malvado, attenta a sua culpabilidade, usar

somente de subterfúgios, que mandasse o fi-

lho d'elle á sua casa, para me pagar o meu
prejuízo, pois que verificada a sua presença

no domicilio do mesmo, o único recurso que

tinha a seguir era o de pagar, ou cm con-

trario apresenlar-se na libata grande. Seguiu

o filho do Soba para casa do perverso, a quem
expoz os motivos da sua visita, e elle ante-

vendo os resultados da mesma, pois que de

antemão os tinha previsto, se poz a dirigir-

lhe impropérios, sendo o resultado delles o

sequestro em oito negras que desgraçada-

mente nem saas escravas eram, pois que lai

acelerado só vivia de dividas e roubos que
commummenle commetlia. Verificado tal se-

questro, ficou campo vasto para o malvado
explorar

;
pois que se haviam rcalisado as

suas esperanças e cumprido os seus desejos.

Que mais lhe restava pois? Pór-sc á capa.

Abandonou pois o seu domicilio, c seguiu

para as Gangucllas, e na (erra denominada
Muatajamba executou a sua maldade perversa.

Permitliu o acaso qee se recolhessem do cen-

tro duas comitivas, e prevenidos os Ganguel-
las, ambas as comitivas sequestraram, signi-

ficando ao povo da comitiva grande que era

sequestrada por meu respeito; tendo a gente
do Bibe a haver todos os prejuízos de mim.
E a segunda comitiva, que era composta de
dito pessoas c gente pertencente á libata

grande, que teriam a haver o seu prejuízo

do sitio denominado Cúa, por lhe haverem
estrangulado as suas fazendas no tempo em
que as possuíra. Neste sequestro houveram
mortes de parte a parte, ferimentos em grande
quantidade, e um roubo escandaloso e sem
segundo na memoria dos sanguexugas bihae-

mos. Chegada a noticia da catastrophe ao
Bihé, fui immediatamenle chamado para a li-

bata grande, onde supportei com inalterável

paciência todos os impropérios que a genta-

lha se aprouve dirigir-me. Disse-me o Soba
que o mal eslava feito, e que tratasse de o

remediar ; o que de facto fiz. E como o não
faria? Se a posição cm que as circumstancias

me haviam collocado eram terríveis Não ex-

penderei rasões cm meu abono, nem me jus-

tificarei perante o leitor, por quanto á vista

dos factos que lenho expendido, scr-me-ha

feita justiça. Paguei as vidas de todos os ne-

gros que foram mortos, os ferimentos e todos

os mais prejuízos em gerai, e quiçá, a mui-
tos que nada perderam em tal sequestro, mas
que as circumstancias lhes dava jus a re-

clamar segundo a propensão que tinham

para o crime. Montou todo o meu prejuízo a

4:000£000 réis.

UM CftlttE IVFU«E OC DM SALVADO PCJIBO.

O scelerado, lendo calculado os perigos a

que se expunha, não mediu as consequências

e seus resultados. Calculou os perigos, por

quanto teve a lembrança de fazer liga com o

Soba Ganguella e seu filho, a qual consiste

em fazer um golpe no peito e beber o san-

gue que sair do mesmo e ambos em commum.
Concluída esta espécie de juramento feroz,

uma qualquer das parles commclta o que

commelter jámais pode exigir cousa, alguma,

nem incommodar a outra. E não calculou as
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consequências c seus resultados, por quanto
feito o sequestro, se o malvado até então era

desprezível, mais o Geou sendo, porque o pa-

cto feroz era feito entre tres, e não com o

geral do povo, que arrogaram todo o roubo

• si e não quizeram entregar ao malvado a

terça parte do espolio ou pelo menos a quinta,

segundo o costume do gentio. (Igual sorte teve

o malvado que fez o sequestro no Anibo que
por sua desgraça de nada se chegou a gosar,

pois que o gentio para não fazer partilhas

lhe deu em recompensa o premio de ser amar-
rado.) Mas sim depois do crime consummado,
se bem que tarde, todo o amargor da sua ter-

rível situação : só Ibe foram entregues oito

negras que lhe haviam sido sequestradas, as

qvaes, apesar de livres, os Ganguellas já fat-

iavam em fazer partilhas, chegando a um es-

tado de degradação tal, que causa horror nar-
rar. Mas tudo isto para o malvado era nada

!

Em consequência das mortes que houveram
do sequestro, segundo as immensas supersti-

ções dos Ganguellas, e como a qualquer ou-
tro povo gentílico não existe habituado, o

malvado era condemnado a viver continua-

mente no mato cm companhia de um irmão,

bem como das negras que lhe foram entre-

gues. Mas de que maneira? O malvado, bem
como o seu séquito, quando tinham fome,

apresenlavam-se a vinte passos dc distancia

das libatas do Soba e do seu filho, e brada-
vam a um tempo : Temos fome e queremos
de comer. Em seguida se punham a dirigir-

Ibes impropérios, de que em consequência do
pacto feito entre elles lhes não resultava mal
4lgom. Ao mesmo pacto feroz deve o malva-
do o ler ficado impune. O Soba ou, seu filho

Ibes mandavam dar de comer, para o qual

levavam as competentes vasilhas
; pois que as

suas superstições lhes prohibem comer ou be-

ber pelas mesmas vasilhas. Quando o Soba
ou seu filho se acha de mau humor, man-
dam-os retirar com sarcasmos, aos quacs res-

pondiam com ameaças e tiros,, e cm seguida
se dirigiam para o rio Honde, os Ganguellas
a deitarem mandioca dc molho, carregaram
aquella que lhes convinha para seu alimento
e retiravam-se para o seu domicilio. Os Gan-
guellas em geral fugiam d eites como de em-
pestados; porque o criminoso existia impune
em seu crime, mas tinha a sua ambição pu-
nida.

Havia destinado a minha viagem para o
dia 20 de Agosto, mas os obstáculos á mes-
ma acabam de ser expendidos. Tendo pois

concluído a minha missão forçada, destinei

a viagem pajra 20 de Novembro, mandei des-

pedir o Soba como é de costume, e o mal-

vado me mandou dizer poderia seguir que não
haveria impedimento, que depois apparecev.

Os negros da libata grande viam, com bem
magua sua (ultimamente só vieram a Gear

dois amarrados, tendo fugido seis) que toda

a gente amarrada no sequestro sc havia re-

colhido das ganguellas, e pagos em geral to-

dos os seus prejuízos, e que sendo o seques-

tro dellcs dirigido para o sitio do Cúa, d este

não poderiam haver nada absolutamente, e
que bavendo-sc approximado a occasião, esca-

par-lbes seria um absurdo. Lançaram mão da

violência; corresponder-lhes seria horrível;

annui pois aos seus desejos, paguei. Podendo
por este principio seguir a minha viagem que
a Divina Providencia permitia abençoar.

No dia 26 continuámos a viagem e chegá-
mos á margem esquerda do rio Coquema, on-
de se fez quilombo. Caminho plano, matos
fechados cm partes, e despovoado de arvo-

redo em outras, abundância de riachos, ter-

reno fértil, léguas andadas quatro, rumo de
este. Finda n'este logar a terra do Bihé.

No dia 27 passámos o rio Coquema, que
tem oito braças de largo, e na sua margem
principia o território Ganguella. Proseguimos

a marcha e fomos fazer quilombo no sitio

Quinheca, terras do Soba Mocunha. Caminho
plano, matos fechados cm partes, e despovoa-

do de arvoredo cm outras, falta de riachos,

terreno fértil, léguas andadas cinco e tres

quartos, rumo de este.

No dia 28 continuámos a viagem, passá-

mos o rio Cunde de trinta braças de largo;

vae desaguar no Quisulonga. Proseguimos a
marcha e fomos fazer quilombo na margem
esquerda do rio Quisulonga. Caminho plano,

matos fechados em partes, e despovoado de
arvoredo em outras, falta de riachos, terreno

fértil, léguas andadas cinco, rumo de este.

O rOVO CftXCVBLLA.

São robustos e de boa figura, e em geral

circumeidados, são arrogantes, traiçoeiros,

volúveis e perversos, se bem que fracos; por-

que lodos estes defeitos se dão a conhecer
promplamente nos seus semblantes, onde
existe marcado o instinclo de maldade ; são

dados á embriaguez era todo o rigor, e por
este motivo vivem continuamente em desor-

dem e incêndios nas povoações visionas, que
são compostas de quatro a vinle casas, e á
excepção da libata grande, as mais libatas

não são muradas. Em superstições excedem
todo o mais gentio, e estão independentes.

São dados i caça, á pesca, á agricultura e
ao trafico da cèra ; não fazem uso da fazenda
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« só a applicam para resgates. O sexo mas-
culino usa trajar pelles dos díffereotes ani-

maes bravios, e o sexo feminino cascas das

arvores preparadas. As suas armas são arcos,

flexas e zagaias, mas não ha negro Ganguella

que não possua arma de íogo, que a maior

parte das vezes carregam até ao rocio, e por

isso muitas vezes são victimas da sua imbe-
cilidade. As suas lavouras são grandes, pois

que cultivam mandioca, feijão, milho, mas-
sango em grande quantidade, pela fertilidade

do terreno, podendo affirmar que na cultura

d'estes géneros excedem o povo Quibundo.
Principiam a cultivar no mez de Novembro,
e neste tempo mudam das libatas para as la-

vouras, conservando-sc ali até ao mez dc Ju-

lho, regressando por este tempo a suas habi-

tações, costume não seguido pelo povo Qui-

bundo. O seu ferro tem grande mistura de

aço, e com elle fazem bons machados, quer

Sara enfeite, xjuer para trabalho, bem como
exas, pois que n'esta qualidade dc trabalho

não ha gentio que os possa imitar.

No dia 29 continuámos a viagem, passá-

mos o rio Quinlonga, de tres braças de lar-

gura, vae desaguar no rio Coquema. Prose-

guimos a marcha, e fomos fazer quilombo
próximo á libata grande do Soba Mocunha.
Cessam n'este logar os limites da terra do
mesmo nome. Caminho plano, matos fecha-

dos em partes, c despovoado de arvoredo em
outras, falta de riachos, terreno fértil

; léguas

andadas tres e meia ; rumo de este. De noite

mandei deitar bando para nos demorarmos
dois dias n'esta terra, para comprar manti-

mentos e mandar visitar o Soba Mocunha.
No dia 30 mandei visitar o Soba Mocunha,

o qual se achava no quilombo da guerra, com
vistas de seguir com a mesma, segundo fez

ver aos meus portadores, para os contornos

do rio Cuito da Zambueira. Havendo ficado

satisfeito com o presente que lhe fiz, man-
dou-me uma cabeça de gado.

No dia 1.° de Dezembro despachei os por-

tadores do Soba do Bihé, que me haviam ser-

vido de guias até esta terra, depois de os ha-

ver gratificado. De noite mandei reunir a co-

mitiva para o bom regimen da marcha, cm
consequência de serem terras estranhas

aquellas em que famos transitar. Depois de
ter probibido toda a audiência publica ou se-

creta, tendente a ladroeiras, nomeei as pes-

soas necessárias para servirem de guias á co-

mitiva, e dei a audiência por finda, mandan-
do deitar bando para que ninguém a Ilegasse

ignorância, bem como para proseguir a via-

gem no dia seguinte.

No dia 2 continuámos a marcha, e chegá-

mos á terra do Soba Quiengo, onde se fez

quilombo. Caminho plano em partes, com pe-

quenas subidas e descidas em outras, matos

fechados e bosques, abundância de riachos,

terreno fértil, léguas andadas cinco e meia,

rumo de este.

No dia 3 continuámos a marcha e passá-

mos o rio Cutupo, que tem cinco braças de

largo e vae desaguar no rio Cuanza. Prose-

guimos a marcha e fomos fazer quilombo pró-

ximo á libata grande do Soba Quiengo. Ca-

minho plano em partes, com pequenas subi-

das e descidas em outras, abundância de ria-

chos, terreno fértil, léguas andadas quatro e

meia, rumo de este. De noite mandei dei-

tar bando para descansarmos n esta terra al-

guns dias, para se comprarem os mantimen-

tos precisos para a marcha, e mandar visitar

o Soba.

No dia 4 mandei visitar o Soba, o que

agradeceu mandando-me dizer que no dia se-

guinte viria visitar-me ao quilombo.

No dia 5 pelas onze horas do dia veiu o

Soba ao quilombo, e fez-me presente de duas

cabeças de gado, algumas quindas de fubá

e cabaças com mel, cujo presente retribui com

alguma fazenda, pelo que ficou muito satis-

feito. Depois de tres horas de conversação,

acompanhado de seu séquito se retirou para

a sua libata. 'O Soba Quiengo terá oitenta

annos de idade, o que mostra pelas caos, e

andar vagaroso, estatura regular e muito cor-

pulento : é jovial e de alegres maneiras, mos-

trando firmeza de caracter. A sua terra é muito

povoada por gente resgatada e comprada com

a sua fazenda
;
porque toda a tendência d'a-

quelle Soba é para negociar, tanto para a ci-

dade como para o interior, circumstancia esta

que não pouco tem concorrido para domar o

seu povo em geral

No dia 6 fui visitar o dito Soba, que agra-

deceu. A sua libata é construída na margeia

esquerda do rio Cutupo, em um grande des-

campado, é toda murada de pau ferro, e tem

grande extensão, porém quasi deserta, em

consequência das numerosas superstições d'a-

quelle povo.

No dia 7, tendo-se comprado mantimento

sufficiente, mandei deitar bando para se pro-

seguir a marcha no dia seguinte.

No dia 8 em consequência da chuva não

foi possível marchar.

No dia 9 marchámos, caindo ainda algu-

ma chuva, e chegámos ao sitio Dumba, mar-

gem esquerda do rio Cuanza, onde se fez qui-

lombo. Findam n'este logar as terras do Soba

Quiengo. Caminho plano, matos fechados e

bosques, abundância de riachos, terreno fér-

til, léguas andadas quatro, rumo de este.

Logo que se acabou de fazer o quilombo dei
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ordem para que a gente da comitiva fosse

coostroir uma ponte sobre o rio Cuanza, em
consequência do tempo ter destruído a que
ali havia.

No dia 10 passámos o rio Cuanza, de qua-
tro braças de largura n'este logar, e d'aqui á

sua nascente vão dois dias de jornada. Pro-
seguimos a marcha e fomos fazer quilombo
nos matos, margem direita do rio Cuanza.
Caminho plano, matos fechados, abundância
de riachos, terreno fértil, léguas andadas Ires,

rumo de este.

No dia 11 continuámos a marcha, passá-

mos o rio Hicoabere de duas braças de lar-

gura, vae desaguar no rio Cuanza. Prosegui-
mos a marcha, e fomos fazer quilombo nos
matos, margem direita do dito rio. Caminho
plano em partes, matos fechados em outras,

lendo de costear-se os mesmos e as margens
dos rios. Terreno fértil, léguas andadas seis,

romo de este.

No dia 12 continuámos a marcha, passá-
mos o rio Lumbuambua de tres braças de

largura, e vai desaguar no rio Cuanza. Em
consequência da sua profundidade tornou-sc

necessário a construcção de pontes. Prosegui-

mos a marcha e fomos fazer quilombo na ca-

beceira do rio Lumbuambua. Caminho plano

pela margem do mesmo rio, e encosta dos

matos, terreno fértil, léguas andadas seis e

tres quartos, rumo de este. Cessam n'esta pa-

ragem todos os rios que dirigem seu curso

para o poente. Todos estes contornos mos-
tram a perspectiva mais encantadora c ma-
gestosa aos olhos dos viajantes, e muito mais

aprazíveis seriam se os seus habitantes fossem

dóceis e pacíficos, pois que só d i (Terem das

féras pelo instinclo que lhes deu a natureza.

Existe ali uma grande lagõa em meio do Lum-
boarobua, a qual está cheia de folhagem c flo-

res, que apenas deixam divisar as aguas. As
folhas lêem doze a quinze pollegadas de cir-

cumferencia, esão de ura encarnado mui vivo

no centro, e orladas de verde escuro ; as flo-

res lêem dez pollegadas de circumferencia e

sio de um azul avelludado rematando em azul

claro nas pontas, no meio sio côr de oiro,

concluindo por um botão similhante a madre-
pérola. O seu aroma era agradável e simi-

lhante ao lírio ; tem aquella flôr a forma de

estreita e é o mais lindo emblema da candi-

dez.

No dia 13 continuámos a marcha, passámos

pelo leito do rio Cobulai, proseguimos pela

margem direita, e depois de o haver passado

marchámos pela margem esquerda, e na mes-
ma fizemos quilombo. Tem principio por es-

tas parageus os rios que dirigem seu curso

para o nascente. Caminho plano pela encosta

de matos e margem do rio Cobulai, terreno

fértil, léguas andadas sete, rumo de este.

No dia 14 continuámos a viagem pela

margem esquerda do rio, e construindo-se

pontes o passámos para a margem direita;

tem este rio tres braças de largo; e vae des-

aguar no rio Cuito de Zainbueira. Prosegui-

mos a marcha, e no caminho fizemos quilom-

bo. Caminho plano em partes, com pequenas
subidas e descidas em outras, pela encosta

do rio Cobulai, terreno fértil, léguas anda-
das sete, rumo de este.

No dia 15 continuámos a viagem, passá-

mos o rio Munhona de tres braças de largo,

vai desaguar no rio Cobulai
;
proseguimos a

marcha e chegámos á terra do Soba Bango
Acanuco, sitio Munjola. Caminho plano, em
partes subidas e descidas pela encosta de ma-
tos e margem do rio Cobulai, terreno fértil,

léguas andadas cinco, rumo de este. De noite

mandei deitar liando, para descansar neste
sitio dois dias, para compra de mantimentos

e visitar o Soba.

No dia 16 mandei visitar o Soba, que agra-

deceu e veiu em companhia dos portadores,

trazendo-me algumas quindas de fuba e galli-

nhas, cujo presente retribui com alguma fa-

zenda, ficando o dito Soba muito satisfeito, e
depois de algum tempo de conversação reti-

rou-se para a sua libala. Os Quimbundos pos-

suem toda a casta de ercacâo domestica, mas
é esta procedida dos saque» que fazem nas

guerras, o que não acontece aos Ganguellas

que a possuem em grande quantidade. Mas o

que é celebre é que em qualquer destas na-

ções não matam um boi para comer, a não
ser que as suas diflerentes superstições o exi-

jam para as suas festas. O Soba Bango Aca-
nuco, único por estas paragens, também pos-

suo algumas cabeças de gado pelos contornos

do rio Cobungo, não o tendo nas suas terras

em consequência das continuas correrias dos

Ganguellas nas terras de Cangilla c Muata-
jamba.

No dia 17 de tarde fui passeiar pela, mar-
gem ao rio Munhona que apresenta uma agra-

dável perspectiva principalmente na desem-
bocadura do rio Cobulai e Cuito da Zainbueira,

onde ha quatro grandes oiteiros em distancia

de um quarto de légua uns dos outros e pelo

meio dos quaes passam os tres rios. As pla-

nícies estão cheias de habitações do povo Gan-
guella e são plantadas de milho e massango

:

os habitantes possuem grande numero de ca-

noas e são dados ao trabalho. Pelas cinco ho-

ras da tarde recolhi ao meu quilombo c man-
dei deitar bandos para seguirmos no dia im-
mediato. mi;
A 18 continuámos a marcha pela encosta
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de matos fechados e margem direita do rio

Cuilo, e fomos fazer quilombo no sitio Capen-
garia. Caminho plano eu partes, pequenas

subidas e descidas em outras, terreno fértil,

léguas andadas cinco e Ire* quartos, rumo dc

este.

No dia 19 continuámos a marcha por ca-

minhos iguaes ao do dia antecedente e fomos

fazer quilombo próximo á libata grande do

Soba Bango Acanuco, que também tica na

margem direita do rio Cuilo de Zambucira.

Caminho plano, terreno fértil, léguas anda-
das tres e tres quartos, rumo de este.

Mandei deitar bando para ficarmos algans

dias n'este togar, para compra de mantimen-
tos e visitar o Soba.

No dia 20 mandei visitar o Soba Bango,

e le?ar-lhc um presente, de que não ficou sa-

tisfeito por lhe parecer pouco ; em consequên-

cia disto e para me livrar de contestações,
' mandei-lhe novo presente de que ficou con-

tente; conston-me que este Soba era um mal-
vado, e que costuma praticar roubos em al-

gumas eomitivas pequenas, e vingar n estas

algum mal que as grandes lhe lenbam feito;

por este motivo presenteei-o segunda vez para

que o malvado não fosse tratar mal alguma
comitiva menor que a minha, que por acaso

aii passasse. De noite mandei deitar bando
para uma caçada no dia seguinte.

No dia 21 pelas dez horas da manhã par-

tiu a comitiva para a caça, recolhendo-se ao

meio dia por causa da chuva, matando tão

somente cinco veados.

No dia 22 veiu o Soba ao quilombo, e fez-

me presente de uma cabeça dc gado, algu-

mas quindas com fuba e cabaças de massan-

go, cujo presente retribui com alguma fazen-

da, de que ticou muito satisfeito, rclirando-

se á sua libata depois de algum tempo de
conversação, e depois de lhe ter pedido que
tivesse as canoas promptas para a passagem do
rio. Este Soba terá cincoenta annos de idade,

c alto, magro, e alguma cousa falto dc juizo.

No dia 23 veiu o dito Soba com os ca-

noeiros ; mas como me não conviesse o preço

o despedi, dando ordem á minha gente para

que fossem ao mato fazer algumas canoas, o

que não foi muito do agrado do Soba, e sen-

do isto conhecido por mim e para elic se ca-

lar lhe dei alguns panos. Pela. tarde chega-

ram algumas canoas do mato, as quaes não
eram em numero suficiente ; dei ordem para

transportar estas para o rio, c para que no
dia seguinte se fizessem mais.

No dia 24, depois de concluídas as canoas
suficientes, as mandei deitar ao rio ; mas co-

mo não era possível seguir, por causa do man-
timento que se tinha comprado não estar ainda

prompto a seguir, dei ordem para a partida fi-

car transferida para o dia 26, e bem assim para

ajustar com o Soba os guias indispensáveis

para ensinar o caminho ate ao rio Caiubs.

No dia 2t> mandei chamar o Soba para me
apresentar os guias, o qual vindo ao meu cha-

mado me apresentou quatro, não se fazendo

estes rogar á vista da gratificarão qne lhes

prometti. Estes guias eram inteiramente ne-

cessários, em consequência da minha gente

não estar pratica no caminho, e terera-se per-

dido quando d outra vez regressavam do Lii

para a terra deste Soba. Depois de ler pago

aos gaias, e dado mais alguns panos ao So-

ba, os preveni que queria partir no dia im-

mediato, e mandei deitar bando para se pas-

sar o rio.

No dia 20 passámos o rio, neste logar de

doze braças de largo (ccesam n'estc logar os

limites das terras dc Baogo Acannco). Logo

que acabei de passar o rio mandei entregar

as canoas ao Soba, que (icou muito contente;

seguimos a jornada, e fomos fazer quilombo

na margem direita do rio Loaputo. Caminho

plano pela encosta dc matos fechados e mar-

gem do rio Cuilo, terreno fértil, léguas an-

dadas tres, rumo de este. No meio do cami-

nho encontrei uma prova da malvadez do povo

Ganguella, e consistia era doze caveiras huma-

nas espetadas em pau ferro, e collocadas pela

maneira seguinte; oito formando um quadra-

do tendo uma no centro espetada em uai pau

mais alto, signal de que era o chefe ou que

tinha algum mando, estando em alguma dis-

tancia ires caveiras como seutinellas avança-

das. São pois estes os quadros que estes bár-

baros apresentam aos viajantes.

No dia 27 continuámos a marcha e passá-

mos o rio Loaputo, de duas braças de largura,

e vae desaguar no rio Cuito. Proscguimos a

marcha pela margem esquerda e encosta dc

matos fechados, e na sua cabeceira fomos fa-

zer quilombo. Caminho plano, terreno fértil,

léguas andadas sete e meia, rumo de esta.

Depois de se construir o quilombo foi a gente

da comitiva para a caça. Foi necessário ficar

n'cstc logar por se terem perdido pelos matos

quatro pessoas.

No dia 28 espalhei a gente toda pelo mato

em procura dos que se haviam perdido oa

véspera, os quaes se apresentaram pelas duas

horas da tarde.

No dia 29 continuámos a marcha pela mar-

gem do rio iluzire, c encostas de matos fe-

chados, e na margem direita fomos fazer qui-

lombo. Caminho plano, terreno fértil, léguas

andadas sele, rumo de este.

No dia 30 continuámos a marcha e passá-

mos o rio Coanadáre de doze braças de largo,

*
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rae desaguar no rio Cuito. Pro seguimos pela

margem, esquerda c encosta, de matos fecha-

dos, e na mesma fizemos quilombo. Caminho
plano, terreno fértil, léguas andadas quatro

e três quartos, rumo de sul. Observo que por

estas paragens não encontro o caminho tri-

lhado, e que são os rios que serrem dc guia

aos caminhantes, bem como decidem das mar-
chas para mais ou para menos.

No dia 31 continuámos a marcha c passá-

mos o rio Chàinéle de doas braças dc largo,

vae desaguar no rio Coanabáre. Proscgnimos
pela margem esquerda dos rios e pela encosta

de matos fechados, c fomos fazer quilombo na
margem direita do rio Caculi. Caminho plano,

terreno fértil, léguas andadas sete c meia,

rumo de este c sul.

No dia 1.° dc Janeiro de 1853 continua-

mos a marcha pela margem esquerda do rio

Châméte, e encosta dc matos fechados, pas-

sámos ó rio Lupire dc quatro braças de largo,

vae desaguar no rio Caimbo, e fizemos qui-

lombo na margem direita. Caminho plano,

terreno fértil, léguas andadas seis e ura quarto,

rumo de este. De noite despedi os Ganguel-
las que nos haviam servido de guia até este

logar, cm consequência da persistência cm
quererem voltar para a sua terra, certo pois

pela minha gente de que se não tornavam
necessários.

No dia 2 continuámos pela margem direita

do rio Lupire e encosta de maios fechados,

passámos o rio Cumseha, de quatro braça» de
largo, vae desaguar no rio Caimbo. Pela mar-
gem direita d este e encosta de matos fecha-

dos proseguimos a marcha, e na mesma fi-

zemos quilombo. Caminho plano, terreno fér-

til, léguas andadas oito e três quartos, rumo
de este.

No dia 3 continuámos pela margem direita

do rio Caimbo, c encosta de matos fechados,

passámos o rio Cóuc dc ires braças de largo,

Tae desaguar no rio Caimbo, e na margem di-

reita d'cslc fizemos quilombo. Caminho pia-

no, terreno fértil, léguas andadas seis e meia,

rumo de este. A passagem do rio Cóuc é pés-

sima pela circomstancia dc ter uma lagoa dc
um quarto de légua, que cruza o rio pelo

neio, toda cheia de capim e em partes quasi

da altura de um homem, e n'outras para mais,

lornando-se necessário para a facilidade da
passagem a construcçâo de pontes. Estes le-

gares são inteiramente deshabitados, por causa
da grande extensão de matos fechados, o qne
obriga muitas vezes a soffrer-se falta de man-
timentos, sendo este supprido pela grande
abundância de caça e mel que ali ha. Os ne-
gros devoluto vão sempre caçando, e quando
se reúnem á comitiva trazem grande quanti-

dade de ambos os objectos ; mas é preciso

obriga-los, porque de contrario deiíar-se-

iam morrer dc fome, apesar da soa desme-
dida gula.

No dia 4 continuámos a marcha pela mar-
gem direita do rio Caimbo c encosta de ma-
tos fechados

;
chegámos á terra do Soba Ca-

tiba, sitio Buamgungo, onde se fez quilom-
bo. Caminho plano, terreno fértil, léguas an-
dadas oito, rumo dc este. Mandei visitar o
Soba do logar, que agradeceu. É irmão do
Soba Caliba, e tem por diffcrenles vezes rou-
bado e assassinado os viajantes.

No dia 5 continuámos a marcha pela mar-
gem do rio Caimbo c encosta de matos fecha-

dos ; fomos fazer quilombo próximo á li bata

grande do Soba Catiba, situada em uma ilha

no meio do mesmo rio. Caminho plano, ter-

reno fértil, léguas andadas duas c meia, ru-
mo dc este. Depois de preparar um bom pre-

sente, mandei visitar o dito Soba, bem como
participar-lhc que queria passar o rio no dia

seguinte, por haver n aquelle logar grande
falia de mantimentos, e que esperava que elle

Soba desse as suas ordens a tal respeito ; res-

pondeu que agradecia o presente, e que não
havia obstáculo algum que impedisse a pas-
sagem, pois que elle seria pessoal no dia se-'

guinlc para cohibir qualquer transtorno qn«
porventura houvesse.

No dia C, acompanhados do Soba Catiba,

passámos o rio Caimbo. Este se retirou á sua
libata depois de o haver presenteado, c eu
segui para o quilombo da margem opposta,

levantou a comitiva para a margem esquerda

do rio Cuando, o qual passámos em canoas

na sua juneção cora o rio Caimbo, tendo o
primeiro sete braças de largo e o segundo ,

oito, havendo n aquelle logar quinze braças
í

dc largura, c vac desaguar no rio Riambeje.

O Soba Caliba terá sessenta annos, é alto, e

reforçado e muilo jovial ; mas 6 terrível por

que, dc accordo com o seu povo, rouba e as-

sassina os viajantes, cujos roubos commettem
na passagem do rio; sobem com elles pelo

rio acima mesmo á vista da comitiva, e quan-
do estão em distancia matam è roubam tudo.

Sendo a rainha comitiva numerosa os malva-
dos não tiveram pejo de roubarem parte do»
géneros; escândalo este que cohibi, ameaçan-
do o Soba com as armas se não fizesse cessar

os roubos.

No dia 7 continuámos a marcha por mato
fechado, c fomos fazer quilombo em um pe-

queno descampado que se denomina Mueze.
Caminho plano, sem agua no sen transito, ter-

reno fértil, léguas andadas seis e um quarto,

rumo de este. N'esle logar foi preciso fazer

grandes covas para encontrar agua, e de ve-
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rão é necessário leva-la para se dSo morrer

de sede.

No dia 8 continuámos a marcha por matos

fechados e chegámos á terra de Culí, onde
fizemos quilombo. Caminho plano sem agua,

terreno fértil, léguas andadas uma e tres

quartos, rumo de este. Findam n'este logar

as terras do domínio Ganguclla. De noite

mandei deitar bando para descansarmos n*esle

logar alguns dias, e para comprar mantimento.
No dia 9 mandei visitar a dona da terra,

o que muito agradeceu, dizendo que esperava

que eu fosse pessoal no dia seguinte.

No dia 10 pelas nove horas da manha em-
barquei em uma canoa, e depois de meia

hora de viagem cheguei á povoação denomi-

nada Mucne Mutcmbe ; encontrei a dona da

terra rodeada de seus macotas. À dita se-

nhora mandou que tomasse éu assento, e só

depois é que me saudaram e me perguntaram
o que cu queria. Respondi que pretendia pas-

sar para diante, por não ser aqucllc o termo

da minha viagem, que desejava demorar-me
ali alguns dias para comprar mantimentos, c

que esperava que da sua parte não pozesse

obstáculo a isto. Depois de me saudar segun-

da vez, disse-mc que dispozessc da sua terra

como me aprouvesse, na certeza de que ali

não costumavam praticar injustiças. Enlrc-

guei-lhc o presente que levava, c cila se mos-

trou agradecida, c ao mesmo tempo pezarosa,

e perguntando eu o motivo de seu pezar, res-

pondeu que era por me não poder oflerecer

lima cabeça de gado, pois que na sua terra o

não havia, mas que me agradecia com dez

quindas de fuba e dez gallinbas, única crea-

ção que tinha. A Soba Mucne Mutcmbe (Mue-

nc significa Senhor, e é o tratamento que os

Ganguellas duo aos Sobas ; o povo Lui costu-

ma dar o tratamento de Bumo, e os Macor-

rollos o de Morena) terá vinte c quatro an-

nos e 6 robusta. Fiz-lhc ver que desejava dar

um passeio pelas suas povoações, ao que ella

annuiu sem objecção, «mandando que se me
desse uma de suas canoas para este fim, e

tendo-mc despedido fui percorrer aquelles con-

tornos. A terra do ^)uti (todo o gentio costu-

ma a tomar para as suas terras o nome do

rio mais próximo) antigamente era do domí-

nio dos Sobas do Lui ; mas cm consequência

da perseguição que lhe faziam os mesmos, o

povo Macorrollos tornou-sc independente. O
rio Cuti, de que a terra tem o nome, é de

quatro braças de largo, c vac desaguar no rio

Cuando : a planície por onde o rio dirige o

seu curso tem uma legua de largura, c ala-

gada em todos os tempos, e coberta de caniço

e capim. As habitações sâo construídas nas

margens do rio, mas em terreno alagado ; são

de ruim apparencia, e podem dizer-sc casas

fluctuantes; para as construírem derrubam

um pedaço de caniço e capim que vão encru-

zando dentro de um circulo de estacas de

pau, deitando-lhe por cima muitas camadas

de terra, e sobre isto é que construem a casa

que é também de estacas e canas e coberta

de capim.

As chilas (cclleiros) sâo roais altas que as

casas, são construídas sobre forquilhas, para

preservar os mantimentos da humidade, e

também lhes serve de asylo em occasião de

inundações* servi ndo-se de canoas para tran-

sitarem. Quando decidem contendas ou fa-

zem alguma festa, é tudo dentro de canoas;

c só a habitação da dona da terra é que tem

um espaço reservado para ella decidir as ques-

tões, não contendo este logar mais de que

trinta pés quadrados. Quando morrem são

enterrados em terra firme. São commummente
viclimas do jacaré, bera como perseguidos pe-

los Ganguellas do norte, Cangila, Conga e

Quitembo, que os fazem andar em contínuos

sobresaltos e os obrigam a viver em cima de

agua. Não são- bárbaros, mas sim francos e

generosos. Tendo concluído as minhas obser-

vações regressei ao quilombo ás duas horas

da tarde.

No dia 11 pelas duas horas da tarde veia

o povo da terra ao quilombo, trazendo dois

ternos de musica composta só de caixas, os

quaes depois de reunidos foram tocar a todos

os quilombos, durando este divertimento toda

a noite.

No dia 12 observei que os rios próximos

ercavam peixes de muitas qualidades c do me-

lhor sabor, não tendo differença alguma do

peixe do mar, e que o mantimento e criação

era cm grande abundância e muito barato.

No dia 13 pelas sete horas da manhã des- 1

pachei gente para irem ver se no rio Cuti se

achava logar onde se podesse passar a vau,

e tendo recolhido pelas tres horas da tarde

me disseram que tendo percorrido mais de

ires léguas pela margem do rio e procurado

vau, o não encontraram em parte alguma.

No dia 14 mandei tratar com a dona da

terra, para que esta me desse canoas para a

passagem da comitiva, e tendo ella conven-

cionado em dar as canoas, mandei deitar

bando para passar no dia immediato para a

margem opposta.

No dia 15, cm consequência da muita cho-

va, foi necessário transferir a passagem do rio

para o dia seguinte.

No dia 16 passou parte da comitiva para

a margem opposta, licando o resto para pas-

sar no dia seguinte. Se este povo fosse per-

verso como os Ganguellas, tinha uma occasião
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para derrotarem a rainha comitiva, por se

achar dividida, e roubarem tudo
;
porém honra

seja feita para o bem.
No dia 17 acabou a comitiva de passar o

rio, e logo depois passei eu com a dona da
(erra que tinha assistido, a qual me offereceu

a sua canoa com bom modo e vontade. Ape-
nas cheguei ao quilombo lhe 6z offerta de um
pequeno presente, e agradccendo-lhe o zêlo

com que ella nos tratou e as providencias que
deu, pois que na passagem do rio Cuti não
houve o mais pequeno escândalo.

No dia 18 continuámos a marcha e fomos
fazer quilombo nos matos, margem direita

doirio Hicului. Caminho plano sem agua, ma-
ios fechados,- terreno fértil, léguas andadas
seis e meia, rumo dc este.

No dia 20 passámos o rio Cumballo de duas
braças de largo, vae desaguar no rio Hicului;

continuámos c fomos fazer quilombo no mato,
margem direita do rio Halengo. Caminho
plano por matos c bosques, terreno fértil, lé-

guas andadas quatro e um quarto, rumo de
este.

No dia 21, por se terem extraviado cinco

pessoas da comitiva que tinham ido caçar, foi

necessário esperar n'estc logar até que appa-
recessem, para o que espalhei parle da gente
em sua procura, saindo do quilombo ás oito

horas da manhã c voltando todos á uma da
tarde.

No dia 22 continuámos a marcha, passámos
pelo leito do rio flalongo, que vac desaguar
oo rio Tlicului. c chegámos próximo do rio

Nenda. Proseguimos pela margem direita e na
mesma fizemos quilombo. Caminho plano por
matos e bosques, terreno fértil, léguas anda-
das sete c um quarto, rumo de este

VIAGEM DE IMOLO CONTRA COSTA
2

IftCHIFT.l PBLO

»

Sa. ANTONIO FRANCISCO FEBRE1BA DA S1I.VA PORTO.

(Advertência preliminar do Boletim de Angola.)

Por diversas vezes se tem tentado atraves-

sar os sertões d'esta parte da Africa para a

Costa de Moçambique, e algumas d estas ou-
sadas emprezas hão sido levadas a cabo, mas
sem grande proveito, força é dize-lo. £ a ra-

1 Eila Tiagem, exlrahida do Boletim Official de An-
çola de 1854, n." 446 e 451 a 456, nào continuou a
poblicar-te.

2 Esta viagem, do mesmo auctor da antecedente, co>
roeçoa a pnblirar-ae no Boletim Official de Angola n.°

56« de 5 de Julho de 1856.

AM. DO C. OLT.— PARTE NÃO 0PF.—SBBII I.-

são tem sido que as pessoas empregadas em
taes viagens não possuiam os conhecimentos
necessários para fazerem as observações que
ellas devem de ter por objecto, com referen-

cia á geographia do paiz e ás suas riquezas

naturaes, aos usos e costumes dos habitantes

e á possibilidade que pôde haver de estabe-

lecer com elles relações commerciaes, ou au-
gmenlar as que existem já.

O Sr. Antonio Francisco Ferreira da Silva

Porto, residente no Bihé, propoz-se a fazer

uma similhante viagem. Era já conhecido o
seu animo aventuroso por varias digressões

que havia feito a sertões mui internados para
fins do seu commercio. D elias possuía rotei-

ros, que, se não satisfaziam cabalmente a to-

das as noticias desejáveis sobre os paizes per-
corridos, continham algumas assás interessan-

tes. Por isso o Governo da Província lhe pro-

melleu, em 1852, o posto honorário de Ca-
pitão e a quantia dc 1:000$000 reis, como in-

demnização de despezas, se etTectuasse o pro-

jecto dc ir á Contra Costa por terra, apre-

sentando na volta um roteiro do caminho se-

guido, com varias condições que lhe foram

impostas.

O Sr. Porto não pôde fazer esta viagem,

mas mandou uns aviados seus que a levaram

a efleilo. Infelizmente não estavam mais nas
circumslancias dc colherem d'clla todo o fru-

cto possível e que sc pretendia, de que ou-
tros que os precederam em igual empreza.

D'isto dá testemunho o roteiro que hoje co-

meça a ser publicado 11'cslc Boletim.

Da comitiva que o Sr. Porto mandou á

Contra Costa regressaram treze pretos a Ben-
guclla na fragata D. Fernando, que os tomou
cm Moçambique, tendo elles ali ido do Ibo,

residência do Governador portuguez de Cabo
Delgado, ponto aquclle do littoral em que teve

termo a sua viagem por terra.

Ila evidente exageração no numero de lé-

guas que elles suppozeram ter andadas (al-

gumas mil c duzentas !), e grandes erros nos

rumos seguidos, com toda a probabilidade.

Do contrario deveriam de ter chegado ao
norte do Equador c por uns iíO° de longitu-

de a este de Paris, se lh o não houvera em-
bargado o oceano indico em que se achariam.

Como o Sr. Porto não fez a viagem, se-

gundo já fica dito, tudo quanto d'ella refere

é por informações dos referidos pretos.

Serão ellas dignas de bastante credito? É
o que não podemos afiançar. Resulta sempre
desta nova tentativa, levada a pleno eífeito,

que os perigos e as dificuldades dc similhante

viagem não são tão grandes como sc hão
imaginado. Algum viajante intrépido e illus-

trado virá que a emprehenda e ultime com

octubbo 1856. 4*
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toda a vantagem para a «ciência e para a ci-

vilisaçío.

Fica sendo todavia digno de louvor o,Sr.
Porto pelos seus bons desejos. Pensámos que
o Governo de Sua Magestade lhe deve algu-
ma remuneração por estes, e em compensa-
ção das grandes despesas que sem duvida fez.

VIAGEM.

Em n BB 8RTMUO CE 1853

22 de Setembro. Alevantámos do estabe-

lecimento, e fomos fazer quilombo nas povoa-
ções do povo Lui. Caminho plano, pela en-

costa de matos fechados, e margem esquerda

do descampado, terreno fértil, léguas anda-
das cinco, rumo de sul.

23 Continuámos a viagem, passámos o rio

Nomboata a vau, em uma lagoa de quinze

braças dc largo, já conhecido; proseguimos
a marcha pela encosta de matos fechados, e

lado esquerdo do descampado, e fomos, fazer

quilombo nas povoações do povo Lui. Cami-
nho plano, terreno fértil, léguas andadas qua-
tro e meia, rumo dc sul.

24. Falha n'esta povoação para se com-
prar mantimentos.

28. Falhn pelo mesmo motivo.

2G. Continuámos a viagem e passámos o

rio Liamulinga a vau, de duas braças de largo,

já conhecido
; proseguimos a marcha c fomos

fazer quilombo nas povoações do povo Lui,

situadas na margem esquerda do mesmo rio.

taminho plano, matos fechados, terreno fér-

til, léguas andadas oito, rumo de leste. Na
dúplice viagem acha-se notado o rio Liamu-
tinga em um alagado de trinta braças de largo

e em canoas; temos pois uma enorme diffe-

rença na presente viagem, a qual procede

da estação; n'aquella occasiâo tiohamos o in-

verno e na presente lemos o verão. Acresce

mais que na dúplice viagem existe uma im-

mensidade de rios notados que n'esta não se

encontram, em consequência dc ler-sc passado

pelos seus leitos, óu cm contrario, ficarem

para leste, o parle para o oesle; seguirei pois

a derrota segundo me é descripta pela minha
gente, c não obstante o achar-sc já mencio-
nada até certa altura na dúplice viagem, não
deixarei de a não continuar cm attenção á

serie dos dias de uma tríplice viagem.

27. Continuámos a viagem c fomos fazer

quilombo em logar despovoado, lado norte da

lagoa Hébino. Caminho plano, matos fecha-

dos, terreno fértil, léguas andadas oito, ru-

mo de leste.

28. Continuámos a viagem, passámos o rio

Lui era canoas*, já conhecido ; c na sua mar-

gem esquerda, povoações do povo d'esle no-

me, construímos o quilombo. Caminho plano,

matos fechados, terreno Éerlil, léguas anda-

das sete, rumo de leste.

29. Falha n'esta paragem para se comprar

ma ntimento.

30. Continuámos a viagem, passámos o rio

Motlondo em canoas, já conhecido; prosegui-

mos a marcha e fomos fazer quilombo era despo-

voado, margem direita do rio Nameogoônna.
Caminho plano, matos fechados, terreno fér-

til, léguas andadas oito, rumo de leste.

1 dc Outubro. Passámos o rio Nameogoôn-

na, já conhecido ; continuámos a viagem, e

fomos fazer quilombo nas povoações do poro

Guétte. Caminho plano, matos fechados, ter-

reno fértil, léguas andadas oito, rumo de leste.

2. Continuámos a viagem, passámos o rio

Lumbc, era ponto já conhecido
;
proseguimos

a marcha e fomos fazer quilombo nas povoa-

ções do povo Guétte ; caminho plano, maios

fechados, terreno fértil, léguas andadas oito,

rumo de leste.

3. Continuámos a viagem, e fomos fazer

quilombo nas povoações do povo Guétte. Ca-

minho plano, matos fechados, terreno fértil,

léguas andadas oito, rumo dc leste.

4. Continuámos a viagem, passámos o rio

Jôngo era canoas, já conhecido ;
proseguimos

a marcha, e fomos fazer quilombo nas povoa-

ções do povo Guétte. Caminho plano, matos

fechados, lerrcno fértil, léguas andadas oito,

rumo de leste.

Continuámos a viagem, passámos o rio

Caxébe a vau, já conhecido; proseguimos a

marcha c fomos fazer quilombo nas povoa-

ções do povo Guétte. Caminho plano, matos

fechados, terreno fértil, léguas andadas oito,

rumo dc leste.

0. Continuámos a viagem, c fomos fazer

quilombo nas povoações do povo Guélle. Ca-

minho plano, maios fechados, terreno fértil,

léguas andadas oilo, rumo de leste. Ilojc ma-

tamos um búfalo, o qual nos foi dc grande

ulilidadc pela falia que tiuhamos de carne.

7. Continuámos a viagem, passámos o rio

Loamba a vau, já conhecido, c fomos fazer

quilombo cm despovoado, logar sem nome.

Caminho plano, matos fechados sem agua no

seu transito, terreno fértil, léguas andadas

oito, rumo de leste: Hoje lambem matámos nm

porco moolez. Em geral por estas paragens,

onde se não encontram rios ou mesmo la-

goas, a agua encontra-se pelos descampados,

sendo necessário fazer covas umas vezes pro-

fundas, outras vezes de um a dois palmos de

profundidade, inQuindo não pouco para este

eíTcito a cslaç.ào. O viajante pois que não

estiver ao facto d'esta pratica terá de succom-
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hir nos rigores da sede; estou cerlo que pou-

cos a quem a desgraça chegue a impellir

para o centro da Africa se quererão sujeitar

a similhante prova : contudo amarga como
dia é, eu a tenbo tragado immensidade dc

Tezes, não alimentando jámais na minha mo-
cidade a idóa de pisar território africano.

Servirá pois a minha advertência para aquel-

les que o fado cnrvar com soa mão

!

8. Continuámos a viagem, e fomos fazer

quilombo em despovoado, logar sem nome.
Caminho plano, sem agua no seu transito,

matos fechados, terreno fértil, léguas anda-
das oito, rumo de leste.

9. Continuamos a viagem, e fomos fazer

quilombo em despovoado, logar sem nome.
Caminho plano, sem agua no seu transito,

matos fechados, terreno fértil, léguas anda-
das oito, rumo de leste. Frondosa e mages-
tosa arvore, que matou quem nos matava,
serviu de ulil refrigério no cansaço e sede

que nos devorava ; o acaso descobriu á nossa
vista este benéfico recurso. Era uma arvore
que duas pessoas abraçavam, ôco o seu tronco

e cheio de agua, achando-sc esta mui bem
conservada. Também se desencaminhou um
preto da comitiva, sendo baldadas todas as

diligencias feitas em sua procura.

10. Continuámos a viagem, passámos o rio

Cangalla a vau, já conhecido, e na sua mar-
gem direita, cm logar despovoado, construí-

mos o quilombo. Caminho plano, sem agua
no seu transito, matos fechados, terreno fér-

til, léguas andadas oito, rumo de leste. Com
excepção daquéllas paragens onde noto po-
voações, será difficil de notar urh logar que
este seja deshabilado, não obstante notar ao
mesmo tempo despovoado. Será pois sufli-

ciente espalhar-sc a gente de qualquer comi-
tiva que haja construído o quilombo cm lo-

gar despovoado e se dirija para qualquer dos
quatro pontos cardeaes para encontrar com
os selvagens, em povoações maiores ou me-
nores. Temos lambem serras a siír d'esta pa-
ragem, até no território do Soba • Cabingo,
mas a grande distancia do caminho ; nao fa-

rei pois menção delias.

11. Continuámos a viagem, passámos o rio

Mangoaxéa era uma cachoeira, já conhecido,
e na sua margem esquerda, logar despovoado,
construímos o quilombo. Caminho plano sem
agua no seu transito, matos fechados, terreno
fértil, léguas andadas oito, rumo de leste.

\t. Continuámos a viagem e chegámos ao
território do Soba Cabingo, margem direita

do rio Loèngue, onde se fez quilombo. Ca-
minho piano, sem agua no seu transito, ma-
tos fechados, terreno fértil, léguas andadas
oito, rumo-de leste.

13 Foi Tiailar o Sobe Cahingo, ao qual

expuz os motivos d esta tríplice viagem, con-

cluodo por lhe pedir guias para ella, até aos

limites do seu território, e em seguida lhe

entreguei a quibanda. Depois de mandar re^

colher esta me respondeu que— a sua terra

era minha, e que nella não se commettiam
hostilidades contra viajantes ; quando se appro-

ximasse pois o dia da partida, que o quizesse

fazer sciente, para me entregar os guias para

a viagem. Depois de ter dirigido as minhas

despedidas ao Soba me retirei ao quilombo.

Não obstante ter já notado o significado da
quibanda, tornarei a repetir que quibanda e

presente vem a ser a mesma cousa, dá-se aos

Sobas em geral, já de estada nas suas ter-

ras, já transitando-sc por ella? ; são direitos

a que jámais pessoa alguma se pode subtra-

bir. De principio não eram tão pesados, pois

que qualquer Soba poderoso que fosse, com
pouca cousa se contentava, mas de presente

aleijam pela concorrência no mercado. Tem
principio n esta paragem o domínio do Soba

Cabingo.

li. Falha para se comprar sal para des-

pezas da viagem. Pelas onze horas do dia

chegou o preto que se havia desencaminhado

da comitiva no dia 9 do corrente; vinha em
companhia de um preto Guétte, e ambos car-

regados de carrie de caça : diese elle que
tendo ferido um boi silvestre c seguido o seu

rasto, o vira cair morto já a grande distan-

cia do quilombo, voltara a este em transporte

de gente para conduzir a carne, e como
achasse a comitiva ler seguido viagem, vol-

tara outra vez ao logar aonde se achava o boi

morto, tendo então encontrado o preto Guétte,

seu conduclor, ao qual havia cedido parte da
caça, cm attençuo de lhe ter servido dc guia,

carregando lambem parte da carne.

15. Falha pelo motivo antecedente. Pelas

duas horas da tarde, me dirigi á libata gran-

de, a participar ao Soba que desejava re-

ceber os guias no dia seguinte, para no im-

mediato proseguir a minha viagem, ao que
annuindo lhe dirigi as minhas despedidas; e

em seguida me retirei ao quilombo.

16. Falha pelo motivo antecedente. Che-
garam os guias para a viagem, e como se não

offerecessem motivos para mais demoras aguar-

dei o dia seguinte para a jornada.

17. Passámos o rio Loengue em canoas,

primeira vez, e chegámos á sua margem op-

posta, proseguimos a marcha e fomos fazer

quilombo nas povoações do Soba Murillo. Ca-

minho plano, sem agua no seu transito, ma-
tos fechados, terreno fértil, léguas andadas
nove, rumo de leste. Mandei visitar o Soba
Murillo, o que agradeceu

;
segundo as infor-
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mações da gente da terra, o rio Loengoe é I

afluente do Riambeje,, e não dirige o seu
corso para o mar, como se acha notado na
dúplice viagem, corrigindo este erro noto se-

gundo as informações.

18. Continuámos a viagem, e fomos fazer

quilombo nas povoações do Soba Himonda.
Caminho plano, com agua no seu transito, ma-
tos fechados, terreno fértil, léguas andadas
nove, rumo de leste. Mandei visitar o Soba
'Himonda, o que agradeceu.

19. Continuámos a viagem, e fomos fazer

quilombo nas povoações do Soba Capire. Ca-
minho plano, matos fechados com agua no
seu transito, terreno fértil, léguas andadas
nove, rumo de leste. Mandei visitar o Soba
Capire, o que agradeceu.

20. Falha para se comprar mantimento
para a viagem.

SI. Falha pelo mesmo motivo.

22. Continuámos a viagem, c fomos fazer

quilombo nas povoações do Soba Camimbe.
Caminho plano, com agua no seu transito,

matos fechados, terreno fértil, léguas anda-
das oito, rumo de leste. Cessa n'esta para-

gem o domínio do Soba Cahingo. Depois de
haver gratificado os guias do mesmo Soba,

os despedi para regressarem á sua terra.

23. Fui visitar o Sobq Camimbe, ao qual

expuz os motivos d'esta viagem, e depois de

Jhe haver entregado a quibanda, conclui

por lhe pedir outros guias para proseguir a

minha derrota. Como ficasse satisfeito com o

presente me disse que os guias se achariam

á minha disposição na véspera da minha par-

tida ; certo pois d'esta promessa me retirei ao

quilombo.

21. Falha para se comprar mantimento.
25. Falha pelo mesmo motivo. Pelas qua-

tro horas da tarde fui receber os guias do
Soba Camimbe, e de posse dos mesmos, lhe

dirigi as minhas despedidas, ecm seguida me
retirei ao quilombo, aguardando o dia seguinte

para a viagem.

26. Continuámos a viagem e fomos fazer

quilombo era despovoado, logar .denominado
Nhecima. Caminho plano, com agua no seu

transito, matos fechados em partes, em outras

despovoado de arvoredo, terreno fértil, lé-

guas andadas sete, rumo de norte.

27. Continuámos a viagem, passámos o rio

Cassongai a vau, já conhecido; proseguimos
a marcha e na sua margem direita construí-

mos o quilombo; paragem deshabilada, cami-
nho plano, falta de agua no seu transito, por

matos fechados, e logarcs despovoados de ar-

voredo, terreno fértil, léguas andadas sete,

rumo de norte.

28. Continuámos a viagem, e fomos fazer

I quilombo em despovoado, logar denominado

Àbólle. Caminho plano, com agua no seu

transito, matos fechados, terreno fértil, lé-

guas andadas sete, rumo de norte.

29. Continuámos a viagem por um. mato

fechado consecutivo, e no fim, em logar des-

povoado e sem nome, construímos o quilom-

bo. Caminho plano, sem agua no seu tran-

sito, terreno fértil, léguas andadas nove, ru-

mo de norte. A agua que nos serviu de ali-

mento n'e«ta paragem foi descoberta em uma
profunda cova de porco de mato, que a não

ser este soccorro da Providencia teria algu-

ma gente da comitiva suecumbido aos rigo-

res da sede, em consequência de se não ter

prevenido a mesma para 6Ímilhantc fim. Ge-

ralmente esta raça de porcos differe do porco

monlez; este é denominado pelos negros de

Glube, e aquellc.o que faz covas profundas

Gimbo. O Glube. ou porco monlez, o seu ali-

mento ordinário são frutas e raízes. O Gimbo
alimenta-se de formigas e outros insectos em

reciproca convivência com ellas ; motivo por

que segundo o instinclo de que é dotado este

animal, se \ò na necessidade de fazer taes

covas para extrahir o necessário á vida. Esta

operação tem logar de noite, e se nella lhe

apparece o dia, o porco Gimbo não sáe mais

do seu covil ; este lhe serve de esconderijo

até que se approxime a noite, c logo que o

presente segue para outras paragens em
busca de alimento, sendo por esta forma que

os negros os apanham frequentemente, fazen-

do-lhcs laços em circuito á cova, onde o ani-

mal é victima da armadilha. É pois noctur-

no, tem um focinho comprido cm demazia e

olhos em extremo pequenos; em quanto no

mais do corpo, é similhante ao porco montez

ou caseiro, a sua carne é péssima inteira-

mente ; mas para os negros é boa, porque to-

pam a tudo, boa, péssima ou podre» é bas-

tante que seja carne. N'esla paragem matá-

mos um búfalo que de grande utilidade nos

foi pela falta de carne ou cousa que a sup-

prissc para nosso alimento. Grande lambem

é a abundância de mel que pelas mesmas se

encontra ; aos selvagens lambem lhes serve

de alimento, mas simplesmente tendo o cos-

tume de extrahir o liquido, c lançar a céra

fora, talvez por lhe ser desconhecido o seu

préstimo, ou não haver concorrência ao mes-

mo género, que é o mais provável ; se bem

que n'csta altura não paga o meio da con-

ducção. Em consequência de uma pequena

indiíTcrcnça com os guias, motivada pela agua,

ou talvez premeditada, estes brutos desappa-

receram de noite, dando-sc pela sua falta de

manhã.
(Continua.)
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MUS DO CONSELHO ULTRAMARINO,

PAUTE NÃO OFFICIAL.

VIAGEl DE ANGOLA A CONTRA COSTA

KSCH1PTA FILO

tt. AJITOK10 FMANOaCO FERREIRA DA SI1.VA PORTO.

(Continuado do pag. <8i.)

30 de Oatobro. Continuámos a viagem por

um maio fechado consecutivo, fomos fazer qui-

lombo na margem direita do Rio Loéngue, lo-

gar desbabitado. Caminho plano, sem agua
no seu transito, terreno fértil, léguas andadas
sete, rumo de norte.

31. Como nos apparecessemduascanôas de

pretos da terra, os mesmos deram priocipio

de passar a comitiva paia a margem opposta:

passámos o rio Loéngue pela segunda vez, e

depois de haver pago o frete aos canoeiros,

proseguímos a marcha, e fomos fazer quilombo

nas povoações do Soba Nhóca. Caminho plano,

sem agua no seu transito, matos fechados, ter-

reno fértil, léguas andadas nove, rumo de

norte.

1 .* de Novembro. Segui para a libata grande
com a quibanda, a apresentar-me ao Soba
Nhoca ; e havendo-lhe exposto os motivos da

minha viagem, conclui por lhe pedir guias

para proseguir ávanle, e em seguida lhe en-

treguei o presente. Mandando guardar este, me
respondeu que quando quizesse seguir me en-

tregaria os guias que desejava, pois se acha-

vam ás minhas ordens. Certo pois d'esla pro-

messa lhe dirigi os meus cumprimentos, e em
seguida me retirei jao quilombo.

í. Yeiu o Soba Nhóca ao quilombo, fazen-

do-me presente de seis mocatas de massa, e

seis gallinhas, o que retribui com alguma fa-

zenda e missangas ; e depois de algum tempo
de conversação no quilombo, se retirou á sua

libata. Mocatas geralmente por estas paragens,

a sair da terra do Lui, são os saccos e cei-

feiros d'estes selvagens, e deposito ordinário

ANN. DO C DLT.— FARTB NÃO OPP.—SBBIB I.-

de toda a qualidáde de mantimentos, quer
nas suas povoações, ou mesmo quando vão tri-

butar o senhor do paiz. São pois feitas de ca-

pim ou folhas, e mui bem entrançadas de cór^

das, sendo estas que constituem toda a segu-

rança da mocata, sendo esta á imitação de

uma abóbora grande e chata, não levando

roais de um ou dois alqueires. Espalhando-
se a gente pelo mato a caçar, mataram um boi

silvestre.

O seu dialecto é similhante ao do povo Mi-

queselumbue, mas dàdo este caso é indepen-

dente ; não obstante ter sido guerreado por

diferentes vezes pelo Soba Calingo, comtudo,

sempre se tem conservado no mesmo terreno,

resultando o seu prejuízo em perdas de gado
que possuíam e que ao presente não possuem
mais. As suas armas são arcos e flechas, e

loncas ou zagaias. Seguindo o costume de as

infectarem ; se bem que lenham contra-vene-

no, algum resguardo lhes dão já por causa

das mulheres por occasião de fluxo de sangue

na sua conjuneção, já por causa da gente de
menor idade ; são pois dependuradas pelas ar-

vores que existem em circuito ás suas povoa-

ções, fazendo uso de outras não infectadas, as

quaes conservam dentro de casa, para occor-

rer de prompto a qualquer accidente. Segundo
a sua superstição por causa das mulheres é

que o veneno perde todo o seu vigor
; quando

ellas se acham na conjuneção será sufficiente

a sua aproximação. Em geral o seu traje são

peites e cascas preparadas das arvores, tendo

também por costume limar os dentes da hô-

ca, e grandes buracos nas
-

orelbas, onde in-

troduzem pedaços de paus ou cannas. São da-

dos á agricultura em todo o seu vigor, fazendo

toda a plantação de grãos, como sejam abó-

boras, batatas do paiz, feijão miúdo, dito es-

pécie de grão, massa, mendubi, milho, me-
nos a mandioca, porque a não vimos nas suas

lavouras. Existem situados pelas vertentes do
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rio Loéngue, lados dc leste e oeste : frequen-

tes são as suas caçadas, pois que o seu ter-

reno abunda em toda a casta de animaes sil-

vestres, de diferentes espécies, mas preferem

de presente a caça do elephante pela circum-

stancia que a acompanha do mariim, á vista

da concorrência dos Biânos e Biçânos ao mes-

mo género.

3. Falha para se comprar mantimento.

4. Pelas 4 boras da tarde me dirigi á li-

ba la grande para receber os guias para a via-

gem, c de posse dos mesmos, depoi* de diri-

gir as minhas despedidas ao Soba Nhóca, me
retirei ao quilombo aguardando o dia seguinte

para a partida.

5. Continuámos a viagem, e fomos fazer

quilombo em despovoado, margem esquerda

do riacho Hépe. Caminho plano, sem agua no
seu transito, matos fechados, terreno fértil, lé-

guas andadas nove, rumo de norte.

6. Falha n'esta paragem, cm consequência

dos guias que fizeram descoberta de um ele-

phante morto, e como o achado fosse de grande

utilidade para o geral da comitiva, para lhes

servir de conducto, o mesmo nos impossibili-

tou de proseguirmos a nossa derrota no dia

de hoje.

7. Continuámos a nossa viagem, e fomos

fazer quilombo em despovoado, lado de leste

da lagôa Baba-aibéva. Caminhp plano, sem
agua no seu transito, matos fechados, terreno

fértil, léguas andadas dez, rumo de norte.

A lagoa Baba-aibéva terá em muito rigor uma
milha em circuito, sendo aformoseado lodo o

seu espaço de espesso e frondoso arvoredo.

8. Continuámos a viagem, passámos o rio

Loamára a vau, de quatro braças de largo, vae

desaguar no rio Loéngue; e na sua margem
esquerda, logar deshabilado, construímos o

quilombo. Caminho plano, sem agua no seu

transito, matos fechados, terreno fértil, léguas

andadas dez, rumo de norte.

9. Continuámos a viagem, e fomos fazer

quilombo em despovoado, logar denominado
Nhuma. Caminho plano, com agua no seu

transito, por matos fechados e logares despo-

voados de arvoredo, terreno fértil, léguas an-

dadas cinco, rumo de norte.

10. Continuámos a viagem, e chegámos ás

povoações do Soba Macungo, tributário do So-

ba Gáue, onde se fez quilombo. Caminho pla-

no, com agua no seu transito, matos fechados,

e logares despovoados de arvoredo, terreno

fértil, léguas andadas cinco, rumo de norte.

Em consequência da reclamação dos guias

feita no dia de hontera, logo que cheguei a

esta paragem os gratifiquei para regressarem

á sua terra, o que fizeram sem mais demora.

Chegaram também ás duas horas da Urde ao

sitio vinte e tres pessoas saídas do estabele-

cimento no dia 15 de Março do corrente anno
para estas paragens, á compra dc marfim ; co-

mo vinham arruinados, isto é pelo negocio,

que tinham feito, dirigiram-se a mim para se-

guirem viagem junto á comitiva para permu-
tarem o marfim por géneros em qualquer ter-

ra da beira-mar, para regressarem a fazer se-

gunda negociação de marfim, para então se

apresentarem a prestar contas no estabeleci-

mento. Não fiz objecção alguma a tal proposta,

pois que muito embora a fizesse, os encarre-
gados da comitiva persistiriam firmes na sua
resolução; mas sim, annuindo ao seu pedido,

lhe fiz ver que poderiam seguir viagem fazendo

também parte da comitiva. Estes tratantes,

calçam geralmente pela mesma medida, quer
o encarregado da comitiva, quer os auclores
da proposta. Pois que parle d'estes velhacos
são escravos, e outros aggregados do sobrinho

do mesmo encarregado, o qual tinha ficado no
estabelecimento junto comigo, entrando tam-
bém no seu numero tres quimbundos livres.

Tendo pois estrangulado a mór parte das fa-

zendas á sua gula, não se achavam com dis-

posição de regressar; mas sim de seguir para
a beira-mar. Tinham rasão, o ensejo era fa-

vorável aos seus in lentos.

11. Continuámos a viagem, e chegámos á

libala grande do Soba Gáue, situada na mar-
gem direita do rio Loéngue, onde se fez qui-

lombo. Caminho plano, com agua no seu tran-

sito, matos fechados, e logares despovoados
de arvoredo, terreno fértil, léguas andadas
seis, rumo de norte.

12. Com a quibaoda me dirigi para a li-

bala grande a cumprimentar o Soba Gáue, e

bavendo-se suscitado uma grande questão, por

me haver assentado involuntariamente em um
pau que no chão se achava, em frente á poria

da sua casa, d'ella ia resultando uma grande
desavença entre mim, os prelos que me acom-
panhavam, o Soba e o seu povo. Felizmente

pude não sem pequeno trabalho apaziguar o
tumulto, evim no conhecimento de que oau-
clor da nossa dissecção era um pau privili-

giado do Soba e seu povo, e que segundo as
suas superstições d'elle lhe resultava feliz suc-

cesso nas suas emprezas, já de guerras, já dc
caçadas. Entreguei pois a quibanda ao Soba,

e lhe fiz ver que não tetia duvida alguma em
satisfazer a competente condemnação, por se-

guir o contrario em harmonia com os costu-

mes da terra, se bem que involuntariamente;

que seguia pois para o quilombo, e voltaria

no dia seguinte. Ficou o Soba muito satisfeito,

e muito meu amigo, pela satisfação que lhe

dei, e em seguida me retirei ao quilombo.

13. Com um segundo presente, me dirigi
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para a libala grande, e o colreguei ao Soba,

fazendo-lhe ver que era a condemnação que
lhe tributava, por me ter assentado no pau
dos miloogos (feitiços) : ao mesmo tempo Ibe

espuz os motivos da minba viagem, vendo-rae

impossibilitado de o fazer no dia de hootem,
pelo accidente suscitado, concluindo por Ibe

pedir guias para proseguir avante. Mandou-
rae o Soba entregar quatro mucatas de massa
e mendubi, bem assim quatro gallinhas, e me
respondeu que era o presente que tinba para

fazer-me ; relativamente aos guias que pedia

que seriam entregues na véspera da minha re-

tirada
; depois de Ibe dirigir os meus cumpri-

mentos me retirei ao quilombo.
14. Tendo adoecido tres pessoas da comi-

tiva, tive de adiar a viagem, e mesmo para

se comprar mantimento.
15. Falha pelo mesmo motivo.

•16. Falba pelo mesmo motivo.

O POVO M» SOBA CÁCB.

Em nada absolutamente diflere este povo
do antecedente ; existe situado da mesma for-

ma pelas vertentes do rio Loéngue : em forma
de governo, construcção de li batas ou povoa-

ções não diflere do povo Ganguella, pois que
na margem opposta do rio também existem

povoações, e dizem ser de outra jurisdicção.

17. Como se achassem restabelecidos os tres

doentes, pelas duas horas da tarde fui dirigir

a minha visita de despedida ao Soba Gáue, e

depois de lhe rogar para que tivesse as ca-

noas promptas, bem como os guias para pro-

seguir a minha derrota, me retirei ao qui-

lombo.

18. Passámos o rio Loéngue eru canoas pela

terceira vez, proseguimos a marcha pela sua

margem esquerda, e encosta de matos fecha-

dos, e na mesma povoações do Soba Comas-
sango, tributário do Soba Hibula Amucoua,
construímos o quilombo. Caminho plano, ter-

reno fértil, léguas andadas oito. Mandei visi-

tar o Soba d 'esta paragem, o qual agradeceu.

19. Continuámos a viagem, e fomos fazer

quilombo nas povoações do Soba Hibula Amu-
coua. Caminho plano com agua no seu tran-
sito, matos fechados e togares despovoados de

arvoredo, terreno fértil, léguas andadas seis,

rumo de leste. Anoiteoeram, mas não amanhe-
ceram os guias do Soba Gáue.

ÍO. Em consequência da fuga dos guias tor-

nou-se necessário falhar n'esla paragem. Di-

rigindo-me pois á libata grande, expuz ao

Soba os motivos da minha viagem, a fuga dos

guias do Soba visinbo, e concluindo por lhe

pedir guias para proseguir a minha derrota,

lhe entreguei a competente qui banda. O Soba

me respondeu que no dia seguinte me entre-

garia os guias que desejava, mas que se tor-

nava necessário falhar para elles se aproni-

ptarem, ao que annuindo me retirei ao qui-

lombo.

21. Falha em consequência dos guias para

a viagem, os quaes de ordem do Soba se vie-

ram apresentar pelas cinco horas da tarde.

22. Continuámos a viagem, c fomos fazer

quilombo no sitio Couxilo. Caminho plano,

com agua no seu transito, matos fechados, e

logares despovoados de arvoredo, terreno fér-

til, léguas andadas nove, rumo de leste.

23. Em consequência da fuga de dois es-

cravos, tornou-se necessário falhar n'esta pa-

ragem para serem procurados.

24. Tendo apparecido os dois escravos fu-

gidos no dia de hontem, aguardei o dia se-

guinte para a viagem.

25. Continuámos a viagem, e fomos fazer

quilombo no sitio Apúri. Caminho plano, ala-

gado em geral, em consequência de copiosas

chuvas, despovoado de arvoredo, terreno fér-

til, léguas andadas seis, rumo de sul.

26. Continuámos a viagem, e fomos fazer

quilombo nas povoações do Longoma. Ca-

minho plano com agua no seu transito, matos

fechados, terreno fértil, léguas andadas dez,

rumo de sul. Cessa n'csla paragem o domínio

do Soba flabóla. Mandei visitar o Soba Lon-

goma, o que agradeceu.

27. Continuámos a viagem, e fomos fazer

.quilombo em despovoado, margem esquerda

do riacho Bóhunje. Caminho plano, com falta

de agua no seu transito, matos fechados, ter-

reno fértil, léguas andadas sete, rumo de

leste:

28. Continuámos a viagem, e fomos fazer

quilombo nas povoações do Soba Hongarâmo.-

Caminho plano, com falta de agua no seu

transito, matos fechados, terreno fértil, léguas

andadas nove, rumo de leste. Tem principio

n'esla paragem o domínio do Soba Quiherâm-

ba. Mandei visitar o Soja Hongarâmo, o que

agradeceu.

29. Pelas sete horas da manbã, estando a

comitiva em ordem de marcha, sc apresentou

no quilombo o Soba Hongarârao, seguido do

seu povo armado ; conhecendo que se apresen-

tava hostilmente á comitiva, fiz de prompto

arrumar as cargas, em seus respectivos toga-

res, e a gente a postos para repctlir qualquer

aggressâo. Pedi ao Soba para que quizesse to-

mar assento, o que consegui com grande custo,

pois que a algazarra do povo da terra era tama-

nha que nada absolutamente se podia entender.

Chamei o único guia que nos restava, pois que

o companheiro d'este havia fugido era conse-

quência de um roubo que tinha feito, e Gz com
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que elle acalmasse a fúria da canalha, e igual-

mente a do seu chefe Extincta a borrasca, di-

rigi a palavra ao Soba dizendo ; que ignorava

inteiramente os motivos porque elle se apre-

sentava em maneira hostil no quilombo, muito

principalmente havendo eu cumprido com os

meus deveres, mandando no dia de hontem

cumprimenta-lo com a competente quibanda,

á vista d'este seu proceder esperava uma ex-

plicação. Respondeu que nio obstante man-
da-lo cumprimentar, e elle se tinha mostrado

agradecido, no entretanto mais tarde se ha-

via apresentado parte do seu povo, fazendo-

Ihe ver que a nossa comitiva era composta

de gente inimiga como elle próprio havia re-

conhecido, já na gente Báluvar, já na gente

Bácoihongo, sendo para notar que o seu trato

continuo era com a gente Bábiça, em conse-

quência do que a comitiva teria de regres-

sar, não obstante acbar-se presente o mensa-

geiro do Soba Haballa, pois que elle se achava

presente para nos embargar o passo. Com in-

tervenção do guia pude, nio sem pequeno tra-

balho, conciliar com boas rasões os ânimos
do povo presente e do seu chefe, mediante

alguma despeza, indispensável em taes cir-

cumstancias, tendo principio ás sete horas da

manhã, e remate ás' sete horas da tarde, tempo
em que a turba se retirou ás suas povoações.

Já notei a folhas oito da minha segunda via-

gem que o Bá dosQuimbundos, significa o da,

da nossa lingoa. Báluvar é o povo da terra

do Luvar, e agora de appellido aos Biános;

ignoro pois a que propósito é dado similhante

nome, quando osquimbundos, e gente do Lu-
var, fazem uma differença enorme. Bácoihongo

designa o povo dcZanguibar, e sua jurisdic-

ção, sendo geralmente conhecido por este no-

me. Bábiça designa o povo da terra da Biça.

Assim pois como nós usámos em differeotes

termos de, do, da, elles com o bá, designam
a mesma proposição.

30. Não havendo tomado medidas de vés-

pera sobre a continuação da viagem, á vista

do accidente occorríao de manhã, dei ordem
para se falhar ; mas não obstante estas reso-

luções, a gente da comitiva não ia ás povoa-

ções, nem a gente da terra vinha ao quilom-

bo, annuncio certo de que a polemica ante-

cedente não era concluída. Estava pois pre-

parado para qualquer sinistro. Pelas oito ho-

ras do dia apresentou-se o Soba Hongarâmo,

e o seu povo armado com a mesma disposição

da véspera a nosso respeito ; antevendo pois

que a dúplice viagem em idênticas circura-

stancias havia abortado, considerando mais a

terra em que nos achávamos, a sua exten-

são, população, e a péssima índole dos seus I

habitantes, tendo ao mesmo tempo em visla 1

as informações do nosso guia, que nos fazia

transitar pelos Sobas tributários, e não pelo

Soba grande, denominado Queheramba, di-

zendo que se fossemos á libata grande, ir-

remissivelmente seriamos assassinados, á vista

da má índole do Soba, pois que já por duas

vezes linba perpetrado extorsões e assassina-

tos contra viajantes da terra da Biça, e então

não seriamos nós as primeiras victimas : á visto

pois d'estas rasões e das expendidas usei de

toda a prudência ao meu alcance, para de uma
k

vez acalmar os espíritos do Soba e do seu

povo ; o que felizmente pude conseguir pela

segunda vez á uma hora da tarde, retirando-

se todos ás suas povoações muito satisfeitos.

Em consequência d'estas folhas supérflua*,

mas que as circumstancias reclamavam indis-

pensáveis, forçoso se tornava adiar a via-

gem por mais alguns dias de demora, para a

gente se refazer de mantimento, cuja ordem
passei a dar.

O POVO lALLA***.

O seu dialecto é igual ao dos dois povos

antecedentes, o mesmo se nota na ordem de

trajar, dentes limados, agricultura e armas.

Estas são- lambem infectadas, mas assuas lan-

ças dMferem do geral do gentio ; cabo e folha

formam uma só peça inteiriça, tendo de dez

a dezeseis pollegadas a folha, oito na maior
largura, próximo ao cabo, em grossura o dedo
immediato ao pollegar. A terra é de grande
extensão e muito povoada, tendo a libata

grande o seu assento ao sul d'esta paragem,
e d'ella a quatro dias de boa marcha. Segundo
as informações do nosso guia existe situada

no centro de uma grande montanha, send*

necessário subir-se esta, para se tornar a des-

cer para o centro, onde existe o Soba Quihe-
ramba e o seu povo.

1. " de Dezembro. Falha n esta paragem para

a compra de mantimento.

2. Falha pelo mesmo motivo.

3. Achando-se a gente da comitiva com
mantimento sufficiente para a viagem, pelas

duas horas da tarde fui dar as minhas despe-

didas ao Soba ; e retrrando-me ao quilombo,

aguardei o dia seguinte para a viagem.

4. Continuámos a viagem, e fomos fazer

quilombo nas povoações do Soba Ca massa. Ca-
minho plano, com um riacho único no seu

transito, matos fechados consecutivos, terreno

fértil, léguas andadas seis, rumo de leste. Logo
que chegámos a esta paragem gratifiquei o
guia do Soba Haballa

;
pois que a todas as

provas se tornara digno de uma boa recom-
pensa em atteoção aos seus bons serviços,

regressando a pernoitar em uma povoação si-

tuada em meio caminho. Segui pois para a
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libata grande a visitar o Soba, a quem expoz

os motivos da minha viagem ; e ao mesmo
lempo roga rido-!he me quizesse servir com
guias, e em seguida lhe entreguei a compe-
tente quibanda. Havendo-a recebido me disse

que a occasião era favorável para o que eu

desejava, pois que na sua libata se achavam
dois pretos saídos da libata grande delrâlla,

acbando-se os mesmos promptos e ás minhas
ordens para guias. Depois de agradecer ao Soba
Camassa o seu bom serviço, lhe dirigi as mi-

nhas despedidas, e seguido dos guias me re-

tirei ao quilombo. Cessa n"esta paragem o do-

mínio do Soba Queheràmba.
5. Continuámos a viagem, e fomos fazer

quilombo nas povoações do Soba Muéne Ca-
pisso. Caminho plano com falta de agua no
seu transito, matos fechados, terreno fértil,

léguas andadas dez, rumo de leste. Tem prin-

cipio n'esta paragem o domínio do Soba de

Irai la.

6. Falha n'esta paragem em consequência

dos guias o reclamarem para visitarem os seus

parentes.

7. Continuámos a viagem, e fomos fazer

quilombo cm despovoado, logar denominado
Mundo. Caminho plano, com agua no seu tran-

sito, matos fechados consecutivos, terreno fér-

til, léguas andadas dez, rumo de leste.

8. Continuámos a viagem e fomos fazer qui-

lombo em despovoado, logar denominado Inco.

Caminho cora subidas e descidas, sem agua
no seu transito, matos fechados consecutivos,

terreno fértil, léguas andadas cinco, rumo de

9. Continuámos a viagem, e fomos fazer qui-

lombo nas povoações do Soba Lumbue. Ca mi-

nto com subidas e descidas, terreno monta-
nhoso e fértil, sem agua no seu transito, ma-
tos fechados, léguas andadas cinco, rumo de
leste. Yeiu o Soba Lumbue ao quilombo seguido
do seu povo, onde esteve por algum tempo,

informando-se de que terra tínhamos saído,

os motivos da mesma viagem, e a que terra

nos dirigíamos, mostrando grande curiosidade

em todas estas perguntas. A estas fui satisfa-

zendo segundo o devia fazer, e concluido o
colloquio, lhe entreguei a competente quiban-
da, a qual muito agradeceu, retirando-se igual-

mente o seu séquito ás suas povoações. Como
os nossos guias habitassem na libata grande
da terra, despachei dois portadores em sua

companhia, a levar a quibanda ao Soba, bem
como a fazer-lhe saber os motivos da nossa

viagem, isto depois de os haver gratiíicado.

10. Falha pelo motivo de se esperar os

guias e os prelos que foram em sua compa-
nhia, com a embaixada para a libata grande.

11. Falha pelo motivo acima, e para se

comprar mantimento para a viagem. Yeiu o

Soba Lumbue ao quilombo, onde esteve algum
tempo a conversar, trazendo na sua conver-

sação á colleçâo a sua naturalidade, dizendo

ser da terra doBiça, ler já feito duas viagens

até á beira-mar, e que não obstante ser senhor
das povoações á nossa visla, que sc achava
disposto a acompanbar-nos até ao logar do
nosso destino, sendo esta a rasão porque no
dia da nossa chegada quizera obter informa-

ções sobre a nossa viagem. Fiz-lhe verquecom
muito gosto aceitava a sua companhia, e com
a vantagem de ser já pratico do caminho, e

que por similbante motivo, revertia em seu be-

neficio uma gratificação que eu dava aos guias

do caminho, não achando ninguém mais di-

gno d'ella, que elleoflerecido voluntariamente

;

retirou-se pois o Soba Lumbue a apromptar-se

para a partida.

e «ivo bc nUUk.

O seu dialecto se bem que tenha alguma
variação em differentes phrazes, dada ella se

pode reputar uma só linguagem irmã á dos

pretos antecedentes. A sua terra é de grande
extensão e muito povoado, usam as mesmas ar-

mas infectadas, e lanças iguaes ás do povo

contíguo, mas excedem-n'os na agricultura
;

pois que assás o dão a demonstrar nas gran-

des lavouras que possuem, com grande abun-
dância de mantimentos que plantam de di-

versas qualidades, menos a plantação da man-
dioca, pois que a não vimos nas suas lavou-

ras.

A embriaguez é predilecta n'este e nos ou-

tros povos por onde transitámos, vicio que no
estado brutal em que vivem, intratáveis os

torna na verdadeira accepção da palavra.

N'esle e nos povos antecedentes a maneira

de trajar, os dentes limados, e o modo de

trançar os cabellos á imitação dos Biânos. e

mais povos do Occidente, os constitue uma
única familia selvagem. ,

12. Chegaram os mensageiros da libata

grande, dizendo que, achando os viajantes o

Soba morto, era necessário segundo o uso do

paiz dar mais alguma cousa para o livre tran-

sito da comitiva , e que á ordem do Soba actual

a comitiva deveria passar na libata grande,

por ser o caminho mais próximo para a nossa

derrota, e mesmo porque o Soba desejava co-

nhecer os viajantes qué transitavam por sua

terra. Fiz ver aos portadores do Soba que,

dado o primeiro caso, não linha duvida cm
dar mais alguma cousa, para não ter obstá-

culo á minha viagem. Em quanto ao segun-

do, não me achava disposto a (ornar a der-

rota da libata grande, pela grande longitude

;
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e que no dia seguinte trataria de os despa-

char, para seguirem a sua jornada. De noite

recebi um aviso do Soba Lumbue, em que

me mandava dizer, que não annuisse a pas-

sar o caminho da libata grande, pois que era

uma cilada que queriam fazer á comitiva,

como já a tinham feito á gente da Bica, o que

me mandava participar para meu governo.

Mandei agradecer ao Soba Lumbue o serviço

que acabava de me prestar e á comitiva tam-

bém, e que no dia seguinte despachava os

portadores da libata grande aguardando oim-
mediato para a viagem.

13. Depois de haver despachado os porta-

dores da Soba, fui á libata do Soba Lumbue
a fazer-lbe ver que estava prompto a seguir

viagem no dia seguinte, e elle annuindo á

minha proposta, me respondeu que só as mi-

nhas ordens aguardava. Relirei-me pois ao

quilombo a dar ordens para a partida.

1 4 . Continuámos a viagem, fomos fazer qui-

lombo nas povoações do Soba Bixa ou Cabixa.

Caminho plano sem agua no seu transito, ma-
tos fechados, terreno fértil, léguas andadas

doze, rumo de leste. Mandei visitar o Soba

do logar, o que agradeceu.

15. Continuámos a viagem, e fomos fazer

quilombo nas povoações do Soba Lendangora-

be. Caminho plano, com uma grande serra

no seu transito, subindo-se e descendo-se a

mesma, sem agua por todo o caminho, matos

fechados, terreno fértil, léguas andadas doze,

rumo de leste.

Yeiu o Soba do logar ao quilombo, e de-

pois de o haver presenteado se retirou á sua

povoação. Pelas oito horas da noite chegaram
ao quilombo dez negros saídos da libata grande
da terra, increpando sem mais preâmbulos o

Soba Lumbue por haver subtraindo a comitiva

ao justo castigo do Soba, e que se quizesse

evitar um desastre provável na sua povoação,
que regressasse á mesma ; em quanto á comi-
tiva, que não escaparia uma única pessoa.

Respondeu o nosso nobre guia, com uma di-

gnidade que eu por certo não esperava, di-

zendo que tinha tomado os viajantes debaixo
da sua salva guarda, e que por esse motivo
jámais os abandonaria ; se elles tivessem de
ser salvos, salvo também elle o seria. Em
quanto ás suas povoações, se o seu povo fosse

vic tinia do de Irálla, que em qualquer tempo
e occasião, elle saberia usar de represálias

;

pois que elles emissários da libata grande, e
o mais povo da terra, eram no conhecimento
de que elle Lumbue era natural da terra da
Biça ; e foi da maneira com que despediu os
malvados ! ! Fui dar os parabéns ao nosso il-

lustre guia, e em seguida o povo da comiti-

va, á vista de tão heróica resolução. Ficando'

com ella confundidos os negros da libata gran-

de, se bem que isto e nada para elles seja a

mesma cousa, em consequência do seu habi-

tual modo de dissolutos ; comludo era uma li-

ção a malvados. Cessa n'esta paragem o ter-

ritório do domínio do Soba de Irálla.

16. Continuámos a viagem, e fomos fazer

quilombo em despovoado, logar denominado
iNhafo. Caminho plano, sem agua no seu tran-

sito, matos fechados, logares despovoados de

arvoredo, terreno fértil, léguas andadas dez,

rumo de leste.

17. Continuámos a viagem, e fomos fazer

quilombo nas povoações do Soba Loquero. Ca-
minho plano, sem agua no seu transito, matos
fechados, terreno fértil, léguas andadas cinco,

rumo de leste. Yeiu o Soba Loquero ao qui-

lombo, o qual, segundo disse, se achava em
ablativo de viagem para outra paragem, e de-

pois de o haver presenteado, se retirou á sua
povoação. Os contornos em geral por estas

paragens são de grandes cordilheiras de ser-

ras; não farei pois menção d'ellas continua-

mente, por se acharem a grande distancia do
caminho. Tem principio n'esta paragem o do-
mínio do Soba Cangômbe.

18. Em consequência da chuva, não foi

possível seguir viagem n este dia.

19. Continuámos a viagem, e fomos fazer

quilombo nas povoações novas do Soba Lo-
quero. Caminho plano sem agua no seu tran-

sito, matos fechados, terreno fértil, léguas an-
dadas onze, rumo de sul.

20. Falha para se comprar mantimento.
21. Falha peio mesmo motivo.

22. Falha pelo mesmo motivo. Chegou ao

quilombo o Soba Bipanga, seguido do seu

povo, situado dois dias de viagem distante

d'esta paragem ;
vinha, segundo disse, conhe-

cer os viajantes, e ao mesmo tempo saber de

que terra eram. Depois de haver satisfeito a

sua curiosidade, e feito um pequeno presente,

que era justamente o que o trazia arribado,

se retirou muito satisfeito ás povoações do Soba
Loquero.

23. Em consequência. do mau tempo, im-

possibilitados (içámos de fazer viagem.

24. Continuámos a viagem, e fomos fazer

quilombo em despovoado, logar denominado
Gollo. Caminho plano, sem agua no seu tran-

sito, matos fechados, terreno fértil, léguas an-

dadas seis, rumo do norte.

25. Continuámos a viagem, e fomos fazer

quilombo nas povoações do Soba Himânda.
Caminho plano, sem agua uo seu transito, ma-
tos fechados, terreno fértil, léguas andadas

dez, rumo de leste. Yeiu o Soba Himânda ao

quilombo, e depois de o haver presenteado st

retirou á sua povoarão.
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86. Em consequência de mandar dar al-

guns tiros hontem pelas oito horas da noite

pelo motivo da falta de duas pessoas da co-

mitiva, qne se tinham perdido pelos matos

indo á caça, estando já em ordem de marcha,
se apresentou o Soba Himànde e o seu povo
a exigir uma multa por ter dado tiros na sua

terra; fiz-lhe ver que os tiros tinham sido da-

dos para encaminhar ao quilombo dois pre-

tos que tinham ido caçar e como de facto vie-

ram em consequência dos mesmos tiros ; es-

tes não tinham sido dados com segundas in-

tenções, e que por consequência não achava
justo pagar a multa que elle queria, filie in-

sistia pela multa, e eu em a não dar, até

que ao cabo de muitas altercações se retirou

ás suas povoações ; como já fosse tarde aguar-
dei o dia seguinte para a viagem.

27. Tornou a polémica do dia antecedente.

OSobaHiraânda apresentou-se com o seu povo,

insistindo pela multa dos tiros ; dei ordem
para que se arrumassem as cargas, e fiz ver

ao Soba que a sua exigência não tinha cabi-

mento algum, por quanto os tiros foram da-
dos para attrahir ao quilombo duas pessoas

dispersas, e não como insulto a ellc dirigido,

expondo mais rasões contra a sua absurda re-

clamação; todas ellas eram infructiferas, pois

que o bruto a nada se movia. Em conclusão,

disse, que não deixaria proseguir avante sem
que pagasse a multa exigida ; e como eu visse

que assim se poderia realisar, lhe entreguei
alguns pannos e missangas com o que se mos-
trou muito satisfeito, dizendo : que tinha o
caminho desempcdido, que poderia seguir via-

gem quando bem me aprouvesse, e se retirou

seguido do seu séquito ásua povoação. Aguar-
dei -depois o dia seguinte para a viagem.

28. Continuámos a viagem, e fomos fazer

quilombo na margem direita do rio Callum-
bangi, logar povoado. Caminho plano, abun-
dante de riachos, matos fechados, terreno fér-

til, léguas andadas dez, rumo de leste.

29. Continuámos a viagem, passámos o rio

Callumbangi, em ponto de oito braças de lar-

go, vae desaguar no rio Loanga ; proseguimos
a marcha, e fomos fazer quilombo nas povoa-
ções do Soba Himbulla. Caminho plano, abun-
dante de riachos, matos fechados, terreno fér-

til, léguas andadas cinco, rumo de leste.

30. Continuámos a viagem, e fomos fazer

quilombo nas povoações do Soba Cáue. Ca-
minho plano, abundante de riachos, matos
fechados, terreno fértil, léguas andadas dez,

rumo de leste.

31. Continuámos a viagem, passámos o rio

Loanquinga, em ponto de cinco braças de lar-

?o, vae desaguar no rio Loanga, e na sua
njargem esquerda

;
logar povoado, construí-

mos o quilombo. Caminho plano, abundante
de riachos, matos fechados, terreno fértil, lé-

guas andadas oito, rumo de leste.

1. ° de Janeiro de 1854. Falha n'esta pa-
ragem em consequência da chuva.

2. Cootinuámos a viagem, e fomos fazer

quilombo no sitio Nhomí. Caminho plano,

abundante de riachos, matos fechados, terreno

fértil, léguas andadas seis, rumo de leste.

3. Em consequência de adoecerem ires pes-

soas da comitiva indispensável, se tornou al-

guns dias de falha n'esta paragem, e mesmo
para sc comprar mantimento.

4. Falha pelo mesmo motivo.

8. Falha pelo mesmo motivo.

6. Falha pelo mesmo motivo.

7. Falha pelo mesmo motivo.

8. Falha pelo mesmo motivo.

9. Falha pelo mesmo motivo.

10. Falha pelo mesmo motivo.

11. Falha pelo mesmo motivo.

IS. Falha, pelo mesmo motivo.

13. Continuámos a viagem, e fomos fazer

quilombo nas povoações do Soba Muniavui la.

Caminho plano, abundante de riachos, matos

fechados, terreno fértil, léguas andadas seis,

rumo de leste.

14. Continuámos a viagem, e fomos fazer

quilombo nas povoações do primogénito do
Soba Cangõmba. Caminho plano, abundante
de riachos, matos fechados, de arvoredo me-
diano, terreno fértil, léguas andadas cinco,

rumo de leste. Veiu o Soba d esta paragem
ao quilombo a obter informações relativamente

á nossa viagem, e tendo-se satisfeito n'este

sentido, bem como, depois de lhe haver feito

um pequeno presente, muito contente se reti-

rou á sua povoação. Cessa n'esla paragem o

domínio do Soba Cangõmba.
1 5. Em consequência da chuva não nos foi

possível seguir viagem n'este dia.

16. Falha pelo mesmo motivo.

17. Falha pelo mesmo motivo.

18. Falha pelo mesmo motivo.

O POVO ftO MM CA9COUA.

É central a li bata grande d'este Soba, sendo

de grande extensão e muito povoada a sua

terra ; o seu dialecto mesclado os torna fami-

liares com duas tribus distinctas, Lua e Biça,

pois que existem misturados e unidos com os

povos d 'estas terras. As soas armas são ar-

cos e flechas, bem como lanças, as quaes cos-

tumam enfeitar. O sen trajar são peites, e

cascas preparadas das arvores, bem como fa-

zenda, tendo lambem por costume limar os

dentes. Em geral a agricultura não fícâo áquem
dos povos antecedentes, cultivando toda a es-

Digitized by GôOgle



— 202—
pecie de grãos, menos a mandioca. Em geral

|

por estas paragens abunda toda a espécie de

caça, e vem a ser esta na accepção da palavra,

que faz as vezes de creaçôo domestica ; as ca-

bras e gallinhas são reservadas para producçao.

19. Continuámos a viagem, e fomos fazer

quilombo na encosta de uma serra, habitada

antigamente, eao presente deshabilada, logar

sem nome. Caminho plano, abundante de ria-

chos, matos de arvoredo mediano, e na serra

arvoredo corpolento, terreno fértil, léguas an-

dadas dez, rumo de leste. Primeiro ponto cul-

minante d'estas paragens.

20. Continuámos a viagem, c passámos os

rios Bissombo e Luodo, o primeiro a vau de

oito braças de largo, segundo a vau de qua-

tro braças de largo ; vão desaguar no rio Loan-

ga. Proseguimos a marcha, e fomos fazer qui-

lombo no sitio Murimo. Caminho plano, com
excepção da serra que descemos, abundante

de riachos, matos de arvoredo mediano, ter-

reno fértil, léguas andadas cinco, rumo de

leste. Tem principio n'esta paragem o domí-
nio do SobaUiãngo, senhor da terra dafiiça.

SI. Continuámos a viagem, e fomos fazer

quilombo no sitio Burabi Marimo. Caminho
plano, abundante de riachos, matos de arvo-

redo rasteiro, terreno fértil, léguas andadas

seis, rumo de leste.

82. Em consequência da chuva, não foi

possivel seguir viagem n'este dia.

23. Continuámos a viagem, e fomos fazer

quilombo nas povoações do Sargento Hicuça.

Caminho plano, abundante de riachos, des-

povoado de arvoredo, terreno fértil, léguas

andadas dez, rumo de leste.

24. Conslando-me que o Sargento Hicuça

se achava em preparativos de viagem para a

terra denominada Ilérua, da jurisdicção de

Zanguibar, segui para a sua povoação a con-

vencionar os meios de me aggregar á sua co-

mitiva ; e como o achasse ausente, pois tinha

seguido para a libata grande da terra, deli-

berei esperar o seu regresso para tratar so-

bre este assumpto.

25. Falha pelo motivo acima.

26. Falha pelo mesmo motivo.

27. Falha pelo mesmo motivo.

28. Falha pelo mesmo motivo.

29. Falha pelo mesmo motivo.

30. Chegou o Sargento Hicuça, e com elle

convencionei aggregar a minha comitiva á

d'elle, fazendo-ine ver que a sua comitiva já se

achava reunindo, mas que só seguiria viagem

por todo omez de Fevereiro, respondi-lhe que
não obstante similhanle demora me achava

disposto a esperar pela sua comitiva, seguindo

i

viagem no dia seguinte para as povoações do
Soba Lobuoga, onde faria a demora precisa

;

até á sua chegada, e em seguida lhe entre-

guei um pequeno presente, dirigindo as mi-
nhas despedidas ao Sargento Hicuça, me re-

tirei ao quilombo, aguardando o dia seguinte

para a viagem.

3t. Continuámos a viagem, e fomos fazer

quilombo nas povoações do Soba Lobuoga, pae
do nosso guia o Soba Lumbue. Caminho pla-

no, abundante de riachos, despovoado de ar-

voredo, terreno fértil, léguas andadas nove,

rumo de leste. De noite fugiram dois pretos

da comitiva.

1. ° de Fevereiro. Veio o Soba Lobunga ao

quilombo em companhia do seu filho, fazen-

do-me presente de uma cabeça de gado e quan-
tidade de mantimento ; o que retribui com al-

guma fazenda e missangas, mostrando ficar

muito satisfeito. Depois de algum tempo de

conversação tendente á minha viagem, e re-

lativa também ao seu filho, se retirou á soa

povoação, havendo-lhe dado ao mesmo tempo

as informações necessárias para a captura dos

dois pretos fugidos.

2. N'esta paragem estivemos estacionados

até o dia 28 do corrente, em que chegou o

Sargento Hicuça e a sua comitiva, que tinha

mil pessoas sem exageração alguma ; fui ao

seu quilombo para saber, se no dia seguinte

seguia viagem, e como me dissesse que sim,

relirei-roe ao meu quilombo a dar as ordens

para similbante fim. Os pretos que tinham fu-

gido, delles não tive noticia alguma, pois

bastantes diligencias fiz para as obter, mas

todas foram inteiramente baldadas.

1. ° de Março. Continuámos a viagem, e fo-

mos fazer quilombo nas povoações do Sar-

gento Mullenga. Caminho plano, abundante

de riachos, despovoado de arvoredo, terreno

fértil, léguas andadas dez, rumo de leste.

2. Falha n'esla paragem, para se esperar

mais algumas pessoas da comitiva do Sargento

Hicuça.

3. Continuámos a viagem, e fomos fazer

quilombo nas povoações do Soba Lopango, fi-

lho do senhor do paiz. Caminho plano, abun-

dante de riachos, despovoado de arvoredo,

terreno fértil, léguas andadas seis, rumo de

leste. Veiu o Soba Lopango ao quilombo, onde

esteve por algum tempo a informar-se da terra

d'onde tínhamos saído, bem assim dos moti-

vos da nossa viagem, a cujos quesitos satisfiz

cabalmente, pelo que se mostrou satisfeito ; e

depois de o haver presenteado, se retirou á

sua povoáção.

(Continua.

)
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L\FORMAÇÃO
DO

DOnon FBEDEMCO WEIAVITSCII SOBIIE 03 SEIS TRABA-
i-iios na exploração de angola, e noticia de m.
XEIIOSOS OBJECTO» QUE IA BEMETTEll 1'ABA LISBOA.

Ill."
a cEx."*Sr.—Àchando-me nas véspe-

ras de abandonar estes districtos montanhosos
para ir visitar as terras de Ptingo Andongo e

margens do rio Coanza, julgo de meu dever

informar aV. Ex.* d'cste meu intento; c co-

mo sou informado por cartas de Loanda, da
íaída próxima de um navio para Lisboa, jul-

guei dever aproveitar esta occasião, para re-

mclter ao Ministério da Marinha c Ultramar,

algumas amostras de differcnles objectos do
reino vegetal, encontrados por mim n'estc ser-

tão, c dosquacs um ou outro, sendo examinado
e experimentado por bomens com as habilita-

ções especiaes necessárias para isso, no futuro

talvez poderia fornecer um novo género de ex-

portação e commercio desta vasta c rica Pro-

víncia de Angola. Para facilitar o juízo sobre

a utilidade e applicarão d'cstes objectos, ela-

borei uma synopse explicativa, cm que apon-
tei a procedência, a abundância ou raridade,

a facilidade ou difficuldade de cultura d'cllcs,

ou o uso que faz o gentio de alguns destes
objectos-, para fins económicos ou commer-
ciacs. Tendo sido incumbido pelo Conselho do

Tltramar da distribuirão de sementes de ta-

baco daVirginia e dc algodão daLuiziana, cuni-

pre-me informar a V. Ex.* que empreguei no
desempenho d'csta incumbência todos os es-

forços possíveis c com resultados tão satisfaclo-

rios, que actualmente, tanto a plantação dc
tabaco daVirginia como a dc algodão da Lui-

ziana já se acham assas gencralisadas n'çstes

districtos montanhosos, c muitas plantações
d este anno já são feitas com a>s sementes al-

cançadas n'este paiz. Dc ambos estes géneros

AIO. DO C. ULT.—-PARTE NÃO OPP.—SEBIE 1.-

V. Ex/ encontrará amostras na pequena col-

lecção de objectos que sob data de hoje re-

metto ao Ministério de Marinha e Ultramar.

Distribui também aos proprietários d'cstcs Dis-

trictos uma grande quantidade dc sementes de,

boas hortaliças que cm toda a parle deram uma
producção prodigiosa, e induziram muitos mo-
radores a ercar hortas, o que não deixa de tor-

nar-sc mui profícuo aos habitantes brancos

deste paiz, para os quaes o uso quotidiano

de boas hortaliças c dc máxima importância

sanitária. A colheita c conveniente prepara-

ção, bem como o prévio exame scienlitico dc

todos e tantos vegetnes, que se me offerecem

n'este vastíssimo território, tem sido, desde o

dia da minha chegada até hoje, o objecto prin-

cipal das minhas oceupações c o foco em que

se concentravam os meus mais laboriosos esfor-

ços. Estacollccção, que actualmente já contém

perto de mil novecentas espécies, formará o her-

bario angolcnsc fundamental, que um dia ser-

vir-me-ha dc base para a composição c publi-

cação de uma Flora Angolense ; mas cu não

me contento com esta única collecção : pelo

contrario trato sempre, cm quanto isso é pos-

sível, de apanhar c preparar alguns exempla-

res em duplo dc cada espécie, para (Telles, cm
occasião opportuna, poder formar mais dois

herbarios da Flora Angolense, dos quaes de-

sejo depositar, com a benévola licença de V.

Ex.\ um no Museu Nacional de Lisboa c o

outro no Museu da Universidade dc Coimbra.

A longa serie das plantas cultivadas, tanto

indígenas como introduzidas, as numerosas

plantas medicinaes e as drogas aromáticas, os

vegetaes que fornecem ou poderiam fornecer

fibras textis, tintas, materiaes para papel ou

para curtir, bem como as differentes qualida-

des dc madeiras c as varias espécies dc gom-

mas c resinas t£cm sido c serão em todas as mi-

nhas digressões o alvo constante da minha

particular attenção. Sobre todos estes objectos

liz os necessários apontamentos, e dc todos

colligi amostras instructivas.

-DEZEMBRO 1836. 44
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Logo que cu me achar, recolhido do sertão,

e chegadas todas as minhas collecções a Loan-
da, o que julgo poder effeituar até os fins do
mez de Fevereiro próximo do anno de 1857,
espero poder remetter ao Ministério da Mari-
nha e Ultramar as seguintes collecções:

1.— Collccção de amostras de madeiras,
acompanhada de uma numerosa serie de amos-
tras de trepadeiras, que tão eminentemente ca-

racterisam as matas virgens do interior de An-
gola.

2.— Collecção de raizes, cascas, drogas aro-

máticas de plantas medicinaes.

3.— Collecção de gommas e resinas.

4. — Collecção zoológica, mórmen te objectos

entomologicos e malacologicos, e alguns reptis

e pássaros.

5.— Uma numerosa collecção de sementes
de arvores, arbustos, e plantas herbáceas, que
se recommendam pelo seu porte, raridade ou
belleza das flores e horticulturas.

O meu diário meteorológico, apesar de se

achar por vezes interrompido, por causa de

doenças, contém até o dia de hoje, já muito
mais de seis mil observações thermometricas,

barometricas, hygromctricas e hypsometricas,

e fornecer-mc-ha dados suficientes, para d'el-

les poder compor um quadro climatologico das

regiões por mim visitadas. A lingua bunàa,

esta lingua tão original, quão rica e sonora,

fallada na maior parle da Africa intertropical,

excitou logo depois da minha chegada a esta

Província a minha curiosidade e seria atten-

ção, induzindo-me a fazer numerosos aponta-

mentos, e a lançar as bases de um pequeno
Diccionario addicional, que actualmente já

contém mais de quatrocentas palavras radi-

caes, que não se encontram no Diccionario do

Padre Cannecatiiu, único que se acha publi-

cado até o presente, sobre a lingua bundo-
angolense.

EniGm, Ex."° Sr., cu não poupei nem es-

forços, nem trabalhos, nem mesmo despezas

da minha bolsa, por vezes assas consideráveis,

para bem desempenhar a importante e hon-

rosa commissão scientiiica de que me acho

incumbido, e tenho só muito c muito que la-

mentar, que as doenças endémicas nesta zona

equinocial, como as febres, o escorbuto e as

inflammações dos olhos, de que não poucas
vezes fui atacado, bem como outros aconteci-

mentos imprevistos, por vezes tem interrom-

pido o andamento aliás rápido e prospero da
exploração.

Deus Guarde a Y. Ex.* Sange em Golungo
Allo, em 10 de Setembro de 1856.=Ao lll.

no
e

Ex.B0 Sr. Visconde de Sá da Bandeira, Ministro

e Secretario d'Estado dos Negócios da Marinha
e Ultramar.= Dr. Frederico Welwitsch.

SYXOrtC EXPLICATIVA D«S UBJCCTOI Kl »ri*0 VEGETAL. QCC

SUO 0 11 V DI BOJF. TB»*A A BO\«A »S CUETTBK AO UUS-

Tfcmo DA NAKIKUA E CLTBA*AB EM LASBAA.

Observação.— Os números d'esta Synopsc

correspondem-se com a numeração das amos-
tras que se acham na caixa remettida.

N.° 1.— Palha tirada da face inferior dos

foliolos de uma palmeira ( Ditomberonene do

gentio) que é uma espécie do género Metroxi-

lon Rotta. Esta palmeira é indígena e abunda
nas margens de rios e ribeiras ; a separação

da palha dos foliolos é facílima, e bem conhe-

cida á maior parte dos indígenas.

Amostra n.° 1-A— Palha.

Amostra n.° 1-B— Foliolos da palmeira Di-

tomberonene, com a palha tirada até anietade,

para mostrar o modo como se tira a palba.

N.°2.— Palha da mesma palmeira (n.° 1)

desfeita em tiras e prompta para delias fazer

tecidos, que os pretos chamam Mabella, e a

palha assim preparada—limbúsu.
N.° 3.— limbúsu preparado de uma segun-

da espécie de palmeira, do mesmo género

Metroxilon (Metroxilon Angolense), que dá ti-

ras mais finas mas um pouco mais curtas. Os

fructos d'esta espécie, que são curiosíssimos,

achara-se n'esta collecção sob n.° 17, e quando

mandar a collecção de sementes enviarei tam-

bém uma porção de caroços desta espécie,

para se tentar a cultura d ella nas estufas dos

jardins das Necessidades.

Também esta palmeira enconlra-se mui fre-

quente ao longo das ribeiras, mas ella prefere

as regiões mais elevadas e não desce até ao

litoral, como isso acontece com a espécie men-
cionada sob n.° 1. Ambas as espécies não se

dão bem senão em sítios pantanosos.

N.° 4. — Filamentos tirados dos períodos

vagina ntes da Bananeira ordinária; Afahongc

do gentio.

O grande comprimento, o lustro peculiar e

a grande elasticidade d'cstcs filamentos, junto

com a prodigiosa vegetação das bananeiras

n'estas regiões equinociaes, aonde ellas em
toda a parte e em todos e quaesquer terrenos

se encontram espontâneas, bem como a faci-

lidade da extracção dos filamentos promettem

grandes vantagens a quem tentar qualquer in-

dustria com este abundantíssimo material.

N.° 5.— Filamentos tirados de uma varie-

dade da bananeira de S. Thomé, cultivada em
logar sobre secco. Estes filamentos offe recém

ainda maior lustro e elasticidade do que os

exhibidos sob n.* 4.

N.° 6.— Filamentos obtidos do ananaz or-

dinário. Rapando a superfície inferior de uma

folha do ananaz, apparecem logo estes fila-

mentos em deftsas camadas, e a extracção d'el-
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fes, mesmo da folha fresca, é facílima. O ana-
naz. ainda que introduzido da America, dá-se

perfeitamente em todos os terrenos d'cstcs dis-

trictos selváticos, e encontra-sc espontâneo, fa-

zendo impenetráveis espessuras, nas margens
das matas e em roda dos campos, aonde an-

tigamente um ou outro pé foi plantado ; a ve-

getação d'esta planta é rápida e tão luxu-

riante, que as folhas «Telia chegam não raras

vezes á altura de oito e mais pés, dando fila-

mentos d'estc mesmo comprimento. Estes fila-

mentos são muito fortes, finos e elásticos e po-

deriam servir a vários tecidos de uso económi-
co. Não vi fazer applicação d'elles entre o gen-
tio d'estes districtos, mas cm Serra Leoa e em
Cabinda fazem os pectos quasi todas as redes

e cordas para a pesca, ou dos filamentos da

bananeira ou dos -do ananaz, e estes últimos

são considerados como mais fortes e mais du-
ráveis.

N.°7.— Filamentos tirados dos caules <lc

um arbusto trepador, da família das Asclépio-

daceas, que os pretos d'este sertão chamam
Mundondo, e cujas raízes o gentio applica cm
cozimentos da mesma maneira como na Euro-

pa é applicado o alcaçuz.

Estes filamentos, cujo comprimento é limi-

tado pelos nós dos caules, são muito tenaces,

finos, lustrosos, c promettem facílima fiação

;

roas para extracção e applicação d'ellés em
grande escala ha o considerável inconveniente

de ser a planta uma trepadeira lenhosa, cir-

cumstancia esta, sempre desfavorável á cul-

tura em grandes massas (porções) por mais de

orna rasão. Verdade é que a planta se encon-
tra espontânea em quasi todas as matas vir-

gens d'estes districtos selváticos, mas estas ma-
tas se diminuem rapidamente com o progresso

da agricultura, doação de sesmarias, e a fre-

quência da planta diminuc na mesma propor-

ção em que a extracção e o consummo se au-

gmentam. Devo aqui observar, que, fóra d'esta

espécie, encontrei mais duas espécies da mes-
ma família das Asclcpiadaceas, que promettem
dar óptimos filamentos, mas não me nesta tem-
po sufiiciente para a necessária maceração, e

de mais a mais lambem ambas ellas são tre-

padeiras.

Amostra n.' 7-A.—Filamentos do Mundondo.
Amostra n.°7-B.—-Os caules da mesma plan-

ta, para se ver a camada dos filamentos, e o

modo da vegetação dos caules.

Amostra n.°7-C.—Sementes do mesmo Mun-
dondo, para se tentar a cultura da planta nas
estufas dos jardins da metrópole, c do jardim
botânico de Coimbra.

N.° 8.— Filamentos obtidos (por maeera-
ÇSo) dos caules de um arbusto de seis ate oito

pés de altura da família das Mahaceas. Este I

arbusto é uma espécie do género flibiscus, do

que encontrei nove ou dez espécies differen-

tes n'estc sertão, que todas ellas dão filamen-

tos para cordas, panos ordinários, saccos ele,

e como estou quasi certo que a planta se dará

bem ao ar livre cm Portugal, junlo aqui uma
porção de sementes frescas, para se tentar a

cultura d'esle arbusto cm Portugal, mormente
em sítios abrigados dos ventos de nordeste.

Amostra n.° 8-A. — Os filamentos.

Amostra n.° 8-B.— Os caules do arbusto.

Amostra n.° 8-C.— Fructosmaduroscom se-

mentes.

N.° 9. — Sementes de um pequeno arbusto

da familia das Malraceas, que n'cstc sertão é

indígena, e de que o gentio se serve para da

entrecasca d'elle fazer cordas. Parecc-mc ser

uma variedade da Urena lobata de Linnco,

planta sufruticosa, que cm quasi todos os pai-

zes intertropicaes se encontra, e em toda á

parte é applicada para fabricação de cordas,

etc. Dar-se-ba muito bem ao ar livre no sul

de Portugal, e c por isso que mando estas se-

mentes para o cultivar c experimentar em Por-

tugal. Os pretos d'csle sertão chamam a este

arbusto— Qnibosa cafele, e *do n.°8, que é

um hibiscus, é chamado por elles Quibosa caiá-

la % N'csta occasião não posso deixar de fazer

a observação, que o gentio d'estes districtos

dá o nome collectivo de Quibosa ao maior nu-

mero das espécies de Triumfeita, género da fa-

mília das Tiliaceas, arbustos de dois até oito

pés de altura, e que todas dão material para

cordas, de que os prelos se servem para vários

fins económicos. Deslc género de Trinmfetta

ha seis ou sele espécies n'estc sertão, e como
ellas promettem uma cultura fácil em Portu-

gal, mandarei sementes de algumas espécies

d'ellas em tempo e occasião opportuna.

N\° 10. — Amostras de um material para a

fabricação de papel. É esta matéria o miolo

(medulla) das básicas de uma planta gigan-

tesca da familia das Cyperaceas , a qual é abun-

dantíssima em todos os sitios pantanosos e nas

margens de rios e ribeiros desde o districto de

Golungo Alto até o de Casange. A producção

d'esta planta, cujas hasteas chegam á altura

de sete metros (!), é prodigiosa, e se este miolo

desse um resultado favorável, seria isso um
grande bem para esle paiz. No caso d esta ma-
téria não dar papel, por si só, talvez poderia

ser misturada com outras matérias para a fa-

bricação de papel.

É bem sabido, que os antigos Egypcios fa-

bricavam todo o seu papel também do miolo

de uma planta cyperacea, que cresce nas mar-

gens do rio Nilo, e foi esta circumstancia que

me induziu a apresentar este material para

d'elle se fazer as experiências convenientes.
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Amostra n.°10-A.— Pedaços da medulla.

Amostra n.° 10-B.—A mesma medulla, par-

tida cm laminas achatadas na imprensa, para

mostrar a aptidão do material para a fabrica-

ção de papel.

N.° 11.— Amostras de um material para

. tecidos de cadeiras de palhinha c obras aná-

logas.

A planta, que fornece este material, é uma
linda espécie de Maranta, da família das lía-

rantuceas, cujas hasteas se levantam de qua-

tro até seis c mesmo sete pés de altura ; este

vegetal é frequentíssimo nas margens de ri-

beiras em todos os districtos montanhosos de

GolungoAlto, Dcmbos, Cazengo etc., e é de

cultura facílima ; dar-sc-ha também ao ar li-

vre cm Portugal, da mesma maneira como o

Hedychium gardnerianum. Os indígenas d'cslc

sertão chamam-a N Subi (no plural— Tim-
Tubi), seccam as hasteas ou caules, e par-

tem-os depois em tiras estreitas, de que fa~

zem ecstinhos, bandejas etc, muito fortes c

duráveis, e é por esta rasão que julguei que
estas mesmas tiras podiam servir convenien-

temente para d'ellas fazer os tecidos para as

cadeiras de palhinha, ou quaesquer outras

obras análogas.*

Amostra n.° 11-A.— Os caules ou hasteas

do N Subi.

Amostra n.° 11-B.— As tiras delles prom-
ptas para a obra.

Amostra' n.° 11-C.— Amostra da fabrica-

ção de um cestinho com as tiras do mesmo
N Subi.

N.° 12.— Amostra de folhas de tabaco da

Virgínia, variedade— Focinho de boi, cultiva-

do em Golungo Alto, de sementes mandadas
do Conselho do Ultramar, c distribuídas por

mim.
N.° 13.— Amostra de folhas de tabaco da

Virgínia, variedade— hastea quebradiça, cul-

tivado em Golungo Alto, de sementes vindas

do Conselho do Ultramar de Lisboa, c por mim
distribuídas.

iV. B. Ambas estas variedades do tabaco

virginiano dâo-sc muito bem n'estc districlo

e no de Cazengo, aonde tombem já existem

plantações consideráveis d'elle.

N.° 14.— Amostra de sementes (nozes) muito

oleosas, de uma arvore vasta da família das

Myristicaceas : a arvore que dá estas sementes

é uma espécie ainda indescripta do género My-
ristica (noz moscata) que previamente chamei
Myristica angolensis; encontra-sc ella frequen-

temente nas matas dos Sobados de Queta,

Bango, Bumbo c Quilombo, aonde c avistado

de longe por causa da grande elevação do
tronco e da magnifica copa que ostenta. As
sementes são tão cheias de oleo, que, uma

vez accesas em uma das extremidades, conti-

nuam a arder como uma t>t7a//Uma só arvore

pôde fornecer grande quantidade de nozes, por-

que costuma carregar muito e em grandes ca-

chos ; estas arvores podiam-se plantar com a

maior vantagem aos lados das estradas em vez

das Incendeiras, que não dão fructo que sir-

va, e muitas d'ellas nem dão sombra.

Amostra n.' 14-A.—Nozes da Myristica an-

golensis.

Amostra n.° 1 l-B.—Um ramo fructiferocom

as capsulas ainda não bem maduras, para mos-

trar o modo como esta arvore costuma car-

regar.

N.' 15.—Amostra de um material para tinta

roxa ou purpúrea. Consiste este material de

fructos (bagas) de uma espécie nova do gé-

nero Solanum, que chamarei Solanum tinclo-

rium; os gentios dos Sobados de Quilombo e

Bango, aonde esta planta cresce com frequên-

cia, chamam-a— Disúe, e servem-se ás vezes

do sumo (suco) das bagas d'ella, em logar

de tinta para escrever, e esta se prova assas

fixa. Também eu conservo no meu herbario

angolense rótulos escriplos ha mais de um an-

uo com a tinta d'estas bagas, que ainda hoje

denotam a mesma intensidade de còr no cs-

cripto como no principio.

As bagas que mando sob n.° 15-A, talvez

não cheguem em bom estado, por causa da

humidade durante a viagem por mar ; mas a

planta c unnual, e de cultura facílima em todo

o Portugal, c por isso envio também uma por-

ção de sementes recentemente colhidas para

se tentar a culfura d'clla; é uma planta do

porte da herva moura de Portugal, com flores

brancas muito pequenas, mas as bagas che-

gam a ter o tamanho e configuração das da

uva bastarda, c são túrgidas de sueco purpu-

rco-sanguinco. A planta quer terra muito forte

mas fofa, e exposição solar, pois não vinga

bem na sombra.

Amostra n.° 15-A.— As bagas doSolanum
tinctorium.

Amostra n.° 15-B.— Uma prova da tinta

delias sobre panno branco.

Amostra n " 15-C.— Sementes da planta

para se tentar a cultura d'ella.

N.° 16.— Amostra de algodão da Luiziana,

variedade— buena vista, cultivado cm Golun-

go Alto, dé sementes mandadas do Conselho

do Ultramar em Lisboa, c por mim aqui dis-

tribuídas.

N. B. Distribui as sementes d'cste algo-

doeiro da Luiziana a tinte e dois proprietários

dos districtos de Loanda, Alto Dande, Cazengo

e GolungoAlto, e da maior parte dos cultiva-

dores d'este género precioso já me chegaram

informações as mais salisfactorias respectiva-
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mente ao prospero resultado que deram os

primeiros ensaios d'esla cultura, de maneira

que neste anno já estão fazendo plantações

extensas com a semente alcançada pelas se-

menteiras originaes.

N.M7. Amostra dos fructos (cocos) do Me-
troxylon angolense, Ditombc cafale, cuja pa-

lha se acha exhibida n'estn collecçâo de amos-
tras sob n.* 3.

N.° 18.— Foliolos de uma palmeira baixa,

chamada Calólo pelos indígenas, dc que estes

fazem vários tecidos para saccos, chapéus, etc.

Julgo ser esta palmeira o— Phanix spinosa

da Flora Nigritiana ; é esta uma das palmeiras

de que o gentio extrahc vinho, que chamam
Maluvo iá calólo.

Amostra n." 18-A.— Foliolos da folha do
Calólo.

Amostra n.° l6-B.— Os mesmos, partidos

em tiras.

Amostra n.°18-C.— Obra principiada para

delles fazer um chapéu.

N.° 19.— Amostra dc uma corda delgada,

feita da entrecasca da Adansonia digitata, que
os pretos ubundas chamam Xbondo, e os co-

lonos portuguezes Imbondeiro.

N. B. A maior parte á&slíerculiaceas cBom-
baceas dão títamcnlos bons para cordas c sac-

cos.

GolungoAlto, em 9 dc Setembro de 1856.= Dr. Frederico Welwitsch.

VIAGEM DE ANGOLA A CONTRA COSTA

BSCniPTA PEI.O

Ml. ANTONIO FRANCISCO FERREIRA DA SII.VA PORTO.

(Continuado do pag. 4*4).

d. Continuámos a viagem, e fomos fazer

quilombo nas povoações do Sargento Hipan-
gulla. Caminho plano, abundante de riachos,

despovoado dc arvoredo, terreno fértil, léguas

andadas seis, rumo dc leste. A montanha Vcên-
ga forma o segundo ponto culminante des-
tas paragens. Soberba e magestosa c a per-

spectiva que apresenta este local ; o rio Lum-
bungo banhando a base desta grande serra,

e mansamente dirigindo o seu curso para as

partes do norte, a desaguar no rio Loongo;

mais ao longe um immenso descampado onde

se divisam as povoações dos selvagens, e o

verde escoro das suas searas, resplendente

em um dia ameno da estação da vida. Dir-sc-

ia escolhido dc propósito o local para habi-

tação, mas o contrario se dá por esta raça

em geral, poisque cllcs procuram as suas

commodidades, e jamais local alegre ou triste

para cllcs; uma c outra cousa vem a ser o

mesmo.
5 Continuámos a viagem, c descemos a

grande montanha Ueénga, a vau passámos o

rio Lumbungo dc quinze braças dc largo, e

que vae aflluir no rio Ltongo, e na sua mar-
gem esquerda, povoações de uni filho do se-

nhor do paiz, construímos o quilombo. Ca-
minho, a descida da serra Ueénga, a passa-

gem do rio Lumbungo; e parada na sua mar-
gem esquerda, léguas audadas seis, rumo de
leste.

6 Continuámos a viagem, c fomos fazer

quilombo nas povoações do Sargento Tara-
manguengua. Caminho plano, abundante de
riachos, despovoado dc arvoredo, terreno fér-

til, leguas andadas dez, rumo de leste. Notá-
vel coincidência se dava pelas terras por onde
tínhamos transitado, c vinha a ser, que o
povo da terra da Biça, segundo agora pode-

mos decifrar o enigma, é denominado Bálu-*

var, e nós com a mesma denominação, ou por-

que os imitamos, ou cm summa pela circum-

stancia de viajeiros, mas não que atlribuida

ao povo do Luvar como dc priucipio julgáva-

mos. Caso diflerente se dava agora a nosso

respeito com o dono da povoação, nào obs-

tante não sermos taxados dc algum appeilido

depois que pisámos o território Biça, o não
ser aquellc que justamente c dado a quem
viaja, o dc viajantes desta ou daquella pa-

ragem, c segundo a minha narração aos che-
fes das terras c povoações por onde transitá-

vamos, ao que aílhcriam com vontade ou sem
ella. No culrctanlo para o Sargento Taraman-
guengua devia dc haver excepção. Em conse-

quência do seu resentimento contra o povo
da terra de Capenda do dominio do Soba da
Lunda. pelo haverem sequestrado cm occasião

que se havia dirigido a negociar na mesma
terra ; cm consequência pois d este prejuízo, •

e tomando-nos a nós por gente saída de Ca-
penda, por causa das nossas armas lazarinas,

patronas e a maneira dasquibandas em tran-

çar o cabello, provas para cllc sobejas de
sermos da mesma nação, por este motivo pois

havia premeditado vingar-sc, usando de re-

presálias. Felizmente foi descobrir o seu plano
ao Sargento Ilicuça que não ficou menos ma-
ravilhado, do que nós o ficámos quando ao
facto viemos da sua existência, desvanecen-
do-luc todas as suas suspeitas a nosso respeito,

c fazendo-lhe ver ao mesmo tempo donde éra-

mos, os motivos da nossa viagem, e para on-
de seguíamos. Tudo isto foi mais que sufli-

ciente para o espirito abalado do Sargento

Taramangucngua, o qual em companhia do
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seu co I lega, no dia seguinte me veiu dar im-

mensas satisfações. Dado este caso em outra

qualquer terra que não a da Bica, a nossa comi-

tiva irrimissivelmente seria viclima dos selva-

gens, e por este motivo passei a dar os meus
agVadecimentos pelo serviço que acabava de

prestar o Sargento flicuça, seguindo-se, para

em idênticas circurostancias se não verificar o

mesmo caso, que os quimbundos raparam o

cabello ao uso do povo Cuibongo ou Longoân-
na, c acondicionavam ao mesmo tempo as pa-

tronas.

7 Falba em consequência da chuva.

8 Continuámos a viagem, e fomos fazer qui-

lombo nas povoações do Soba Quicêma. Ca-
minho plano, despovoado de arvoredo, abun-
dante de riachos, terreno fértil, léguas anda-

das sete. rumo de leste. Cessam n'esta para-

gem os limites da terra da Biça.

9 Falha cm consequência da chuva.

O MVO BICA.

É sem contradicção alguma que entre os

dous pólos não habita povo algum como este

e que inais susceptível fosse de calechisar e

levar a um certo grau de aperfeiçoamento.

Selvagens como o geral da população de Afri-

ca, existem muito áqueni de um estado bár-

baro e degradante, assas reconhecido nas mais

tribus, índole característica da sua organisa-

cão indomável. Quando noto o geral, é por-

que não faço regra de excepção dos denomi-

nados vassallos ao mais infimo selvagem.

Deixemo-nos pois de prégar no oásis. Às pro-

vas verifícar-se-hão de promplo em curto es-

paço; aquellc que se der ao trabalho de es-

tudar os costumes d'este bom povo. Mas existe

uma excepção, ella c applicada ao povo Biça
;

não é exageração miuha, é a pura verdade

que descrevo. Desejava ser um Lopes de Men-
donça para poder apresentar volumes em lo-

gar de um simples volume; mas um Lopes de

Mendonça não vem a Africa! Contenle-se pois

com o seu estado quem quizer viver socega-

do. Cosmopolita na verdadeira accepção da

palavra é este povo; passam dois ânuos fóra

do seu paiz, a viajar para a beira-mar ou para

o centro^ e logo que regressam outro tanto

espaço gastam nos arranjos das suas povoa-

ções e agricultura : concluído que seja este ul-

timo trabalho, eis o preto Biça a viajar. Em
muito rigor ser» sufficiente quinze dias para

percorrer o seu território de leste a oeste, c

outro tanto espaço de norte a sul; mas não

obstante será bastante tanto quanto a vista

alcance, poisque c raso e despovoado de ar-

voredo, para distinguir somente grandes po-

voações e immensas' searas. A libata grande

da terra é central. Á vista pois do sen po-

der colossal a sua dignidade é mantida illesa

;

n3 o ha povo por mais forte que seja, que se

atreva a mover-lhe guerra, assim como eíle

a não promove contra povo algum : vivem
pois á sombra da paz c no regaço da abun-
dância.

Agricultura. É exercida por elles no mais

alto grau; tem as lavouras divididas como se

segue, em relação á espécie do mantimento
que cultivam. Abóboras dilTerentes, batatas,

batatas do paiz, feijão, (este legume só o ha

cm abundância, depois que se transpõem o

o rio Cuanza, para o Occidente e agora em
abundância o vimos n'esta terra), feijão miú-

do, e feijão imitando o grão, (estas duas es-

pécies são geraes por todas as terras, mas em
maior abundância para estas paragens), roen-

dubi, massa, arroz e milho; as lavouras (Teste

grão são sobre todas em ponto grande, e por

esse motivo maior é a sua abundância, bem
como para o Occidente, por ser o seu prin-

cipal alimento. Não fazem a plantação da

mandioca, o arroz é cultivado nas margens
dos rios, mas não em abundância; sendo tam-

bém a primeira terra a sair de Benguella onde
o encontrámos.

Caracter. Cumprem justamente á risca aquil-

lo que tratam, conservando uma notável sim-

plicidade que os torna iguaes ás creanças; no

entretanto cada idade conserva o seu logar.

Criações. Gado vaccum casta mediana, ga-

do cabrum de casta grande, gado ovelhum de

cinco quartos, gado ovelhum casta mediana,

como o geral do Occidente, menos Humbj e

Mondombes, onde existe a mesma qualidade,

porcos em abundância, mas não usam capar.

Aves de penna. Gallinhas e pombos, sendo

esta a primeira terra depois que passámos o

Cuanza, onde vimos esta ultima creação; ad-

vertindo que são immensas as manadas que
elles possuem destas differentes creações,

prova que nem lhe movem a guerra, nem el-

les a promovem. Dir-se-ha pois á primeira

vista, pela impressão que esta terra causa, ser

cila habitada por brancos; quando similhante

raça nunca por ella transitou.

Embriaguez. São dados a este vicio vergo-

nhoso, mas é prova evidente de que perfeito

só Deus.

Escravidão. A este respeito o que se dá no
geral das terras africanas, n'esta também se

encontra; existem os senhores, lambem exis-

tem os escravos: é a ordem das cousas por

estas paragens.

Hospitalidade. É exercida em grande es-

cala por este povo, e nào tem nada tlc mes-

quinho; poisque bastantes provas foram da-

dos á nossa comitiva.
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Mulheres. É seguida a polygamia por este

povo; é crime entre elles o adultério.

Povoações. São as mesmas que se encon-

tram para o Ocidente, á excepção de muro

que não fabricam pela grande falta de madei-

ra a que se acha reduzido o seu paiz, de-

monstrando por este principio grande anti-

guidade. Para conslrucção de casas vão dez

c doze milhas de distancia das suas povoações

para a sua conducção; pagando esta com a

bebida de capata, á imitação dos mais povos

do Occidcntc.

Trajo. Ambos os sexos usam igualmente

fazenda ; lambem fabricam panos dc algo-

dão, para seu uso, á imitação dos tecidos nos

Presídios e Districtos do domínio de Loanda,

e denominados geralmente tangas: usam tam-

bém cascas dc arvores preparadas, poisque

os dois objectos notados não chegam ao ge-

ral da terra.

10 Continuámos a viagem e fomos fazer

quilombo em despovoado, em a margem dc

uma lagoa sem nome. Caminho plano, sem
agua no seu transito, por um mato fechado

consecutivo, terreno fértil, léguas andadas

dez, rumo do sul.

11 Continuámos a viagem, e fomos fazer

quilombo nas povoações do Soba Cabandan-

gella, situadas na margem esquerda do rio

Loanga. Caminho plano, sem agua no seu

transito, por um mato fechado consecutivo,

terreno fértil, léguas andadas dez, rumo de

sul. Tem principio n'csla paragem o domínio

do Soba Cúnda.

13. Falha em consequência da chuva. Gran-

des são as manadas dc elephantes, que per-

correm continuamente ambas as margens do

rio Loanga, c ncllas se torna o seu domici-

lio continuo, cm consequência do arvoredo

de espinheiro que as circumda, em conse-

quência de ser cito o seu alimento favorito,

casca e raiz da mesma arvore»

No entretanto, abundando cm quantidade

as manadas como abundam, este povo não é

habituado á caçada deste animal, pelo gran-

de temor que lhe consagram.

13. Falha em consequência da chuva.

14. Passámos o rio Loanga cm canôas, de

quinze braças dc largo, vai desaguar no Riam-
beje; proseguimos a marcha, e fomos fazer

quilombo nas povoações do Soba Cilio. Cami-
nho plano, sem agua no seu transito, matos
de espinheiro, terreno fértil, léguas andadas
cinco, rumo de leste.

15. Falha em consequência da chuva.

16. Continuámos a viagem e fomos fazer

quilombo cm despovoado, logar sem nome.

Caminho plano, com um pequeno riacho

no seu transito, matos dc espinheiro, ter-

reno fértil, léguas andadas dez, rumo de
leste.

17. Continuámos a viagem, e fomos fazer

quilombo cm despovoado, logar sem nome.
Caminho plano, sem agua no seu transito,

matos fechados de espinheiro, terreno fértil,

léguas andadas dez, rumo de leste.

18. Continuámos a viagem, e fomos fazer

quilombo próximo á libata do Soba Cúnda.
Caminho plano em partes, cm outras com su-

bidas e descidas, sem agua no seu transito,

matos de espinheiro, terreno fértil, léguas an-
dadas dez, rumo de leste. Fui visitar o Soba
Cúnda, o que agradeceu.

19. Falha n'esta paragem para se comprar
ferro, e mandar fazer zagaias para despem
de viagem, isto á imitação do Sargento Hicu-
ça e do seu povo.

20. Falha pelo mesmo motivo.

o po» o no som clkda.

É habitador de ambas as margens do rio

Loanga, limitando-se a jurisdicção do seu

domínio ate ás povoações do mesmo Soba. O
seu dialecto diíTere dos mais em geral. Diffe-

rente lambem é a linguagem do povoBiça cm
relação ao geral do gentio, tendo de costu-

me ambos os sexos furar os lábios superior

e inferior, onde meltem rodellas de cabaça á
medida dos mesmos buracos, e á proporção

que vão alargando, maiores são as rodellas

que lhe põem. Também costumam dar lanhos

dos lados direito c esquerdo próximo ás ore-

lhas, d'estas seguem perpendicularmente até

ao pescoço ; e d este vão torneando pelo corpo

até o quadril ou curvas dos joelhos, segundo
a vontade de cada um. As suas armas são ar-

cos, flexas e zagaias, as quaes costumam in-

fectar ; mostrou-me o Soba quatro armas reiú-

nas, as quaes conservava dentro de sua casa;

perguntando-lhe o cffeilo que fazia d elias,

carregou uma e cm seguida a disparou. Exis-

tem na ordem do povo ganguella, em relação

ao povo quimbundo, que por não seguirem

para parte alguma, ofíerecendo-se-lbe occa-

sião de comitiva na sua terra, é que se lhe

offerece ensejo de permutar os seus géneros

por fazenda e objectos de miudezas. No mes-

mo parallelo existe este povo em relação ao
da Biça. Fazem as mesmas sementeiras de
grãos á imitação dos seus visinbos; mas pou-

cas são as enxadas de ferro que empregam
para este effeito, e essas mesmas são obtidas

dos seus visinhos quando transitam pela soa

terra, lendo pois habilidade para o fabrico

das flexas e zagaias, e não a tendo para en-

xadas
;
suppre a falta d'estas o pau, sendo

uma única peça com curva, a maior lhe ser-
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ve de cabo, e a menor de enxada. Também
fazem tecidos de algodão para seu uso, inclu-

sive fazendo os que trajam, c cascas prepara-

das das arvores. As suas creações são carnei-

ros, cabras e gallinbas.

SI Continuámos a viagem, c fomos fazer

quilombo nas povoações do Soba Mcxióogo.

Caminho plano sem agua no seu transito,

matos fechados, terreno fértil, léguas anda-

das dez, rumo de leste. Tem principio n'esta

paragem o dominio do Soba Cutumbuca. Em
consequência dc uma dcsintclligencia entre o

Sargento Hicuça, e o nosso companheiro o

Soba Lumbue, este se deliberou a regressar

para evitar algum incidente. A questão era

em consequência dc uma comitiva da Biça

sequestrada na terra dc Irálla, querendo o

primeiro attribuir ao segundo a culpabilida-

de de similhante sequestro. O Soba Lumbue
defendeu-sc da imputação injusta; eu, assis-

tindo também á audiência, tratava do o de-

fender, fazendo ver aos circumstantes o que
elle havia feito a nosso favor na terra era

Questão. Mas estas rasOes não eram para at-

tender do auditório; queriam a entrega dc

quatro pretos da terra dc Irálla, os quacs se

achavam ao serviço do Soba Lumbue. O nosso

voto, como fosse o contrario do seu, diisolvcu-

se a reunião sem mais preâmbulos, sendo este

accidente motor do regresso do nosso guia, o

qual havia promettido chegar a Moçambique,
irão sendo sem grande pesar meu e da mais

gente da comitiva que fomos constrangidos

á sua partida. Depois de o haver gratificado

bem como aos quatro pretos que o acompa-
nharam, dei-lhe os meus agradecimentos pelos

bons serviços, e em seguida foram pernoitar

nas povooçOes para emprehender a sua viagem
no dia seguinte.

22 Continuámos a viagem, e fomos fazer

quilombo nos povoaçOes do Soba Quiringuc.

Caminho plano, abundante dc riachos, matos
fechados, terreno fértil, léguas andadas dez,

rumo de leste. N'aqucllas paragens onde não
especificar quihanda ou visita ao Soba, que
vem a ser a mesma cousa, é porque nada dei,

a não ser alguma dadiva insignificante.

Stt Continuámos a viagem, c fomos fazer

quilombo nas povoações do Soba Marullera.

Caminho plano, abundante de riachos, maios
fechados, terreno fértil, léguas andadas dez,

rumo de leste.

2i Continuámos a viagem, e fomos fazer

quilombo em despovoado, na encosta de uma
serra, logar denominado Quécenja. Caminho
plano, abundante de riachos, matos fechados,

terreno fértil, léguas andadas nove, rumo de

leste. Quécenja é denominação posta por nós;

significa lage grande ou logar de lagcs como

o actual. A mesma serra c composta de gran-

des penedos, mas não despovoada de arvo-

redo, existindo solitária em uma planície com
um pequeno riacho cursando pela sua base.

25 Continuámos a viagem, e fomos fazer

quilombo nas povoações do Soba Dindóbj. Ca-

minho plano, abundante de riachos, matos

fechados, terreno fértil, léguas andadas cinco,

rumo dc leste.

26 Continuámos a viagem, e fomos fazer

quilombo nas povoações do SobaXitata. Ca-
minho plano, abundante de riachos, matos fe-

chados, terreno fértil, léguas andadas dez,

rumo dc leste.

27 Continuámos a viagem, e depois de uma
hora dc marcha retrocedemos ao quilombo,

cm consequência de um boato dado por gente

da terra dc que o Soba Cutumbuca se achava

a sequestrar a comitiva da Biça. Logo que

chegámos ao quilombo o Sargento Hicuça en-

viou os seus emissários com um presente para

o mesmo Soba para obter os esclarecimentos

a tal respeito.

28 Chegaram os emissários do Sargento

Ilicuça com outros do Soba Cutumbuca em
transporte da comitiva, dizendo que poderiam

transitar livremente pela sua terra, poisque

não havia motivos para tão vagos rumores.

29 Continuámos a viagem, e fomos fazer

quilombo próximo á libata grande do Soba

Cutumbuca. Caminhos planos, abundantes dc

riachos, matos fechados, terreno fértil, lé-

guas andadas cinco, rumo de leste. Em com-

panhia do Sargento Hicuça, nos dirigimos á

libata grande. Cada qual expendeu os moti-

vos da sua missão, aos quaes o Soba respon-

deu dizendo: Que só desejava viajantes que

continuamente transitassem pela sua terra, e

que jamais se dariam motivos de queixas,

quer da sua parte, quer da do seu povo.

Agradecemos ao Soba as suas boas intenções,

e cada um de nós lhe entregámos um pequeno

presente, pelo que se mostrou muito satisfeito;

c havendo-lhe dirigido as nossas despedidas

nos retirámos ao quilombo.

30 Falha para se comprar mantimento.

31 Falha pelo mesmo motivo.

1.° dc Abril. Continuámos a viagem, e fo-

mos fazer quilombo nas povoações do Soba

Fundj. Caminho plano, abundante de riachos,

matos fechados, terreno fértil, léguas andadas

seis, rumo dc leste.

2 Continuámos a viagem, e fomos faxer

quilombo nas povoações do Soba Mullenga.

Caminho plano, abundante de riachos, ma-

tos fechados, terreno fértil, léguas andadas

dez, rumo dc leste.

3 Falha em consequência da chuva.

(Continua.)
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Mm DO CONSELHO I LTRAMARIXO.

PARTE 1VÂO OFFICIAL.

RELIÇAO OESCRIPTIVI

DOS

DirrEREXTES I.RNIIOS OCE SE CHIAM TANTO NA II.HA DO
PRIVCIM! COMO K\ DE M THOMÉ, ACOMPANHADA COM
ALGIMAS NOTICIAS RESPECTIVAS.

Azeitona.—Nome pelo qual esla arvore 6

conhecida nas libas do Príncipe c S. Thomé,
e no commercio; ella serve nesta Província
para construcção de casas, e também de em-
barcações. Cria-se só nos logares montuosos,
c com abundância

; porém não é sem bastante
custo e risco, que hoje se consegue alcançar
um pau d'esta arvore de vinte c cinco a trinta

pés, com grossura regular; pois o grande uso
delia tem extinguido todas aquellas que se

encontravam em logares mais próximos. Ne-
nhuma d estas arvores excede a oito pés no
<eu maior diâmetro, nem a sua altura util

passa de sessenta. Dura immenso tempo, com
tanto que se não communique com a terra;

por que esta a consome em menos de vinte

annos.

Masimatna ou cativo de azeitona.—Por es-

tes dois nomes é esta arvore conhecida na
Uhi do Príncipe, e na Ilha de S. Thomé lhe

chamam Zamúmu. É madeira durável. Tem
uso na conslrucção de casas e na de embar-
cações igualmente. Cria-se nos Picos com
abundância ; cresce ate quarenta pés dc al-

tura, e dois de diâmetro.

Soeopira.— É o nome d'esta arvore conhe-
cido no commercio; na Ilha do Príncipe a

denominam Ubá, e na Ilha dc S. Thomé
Muandi. É excellente madeira para conslruc-
ção naval, principalmente para cavername,
e também para construcção de casas. Encon-
tra-se em toda a qualidade dc terreno

;
po-

rém com abundância só nos logares cultiva-

dos. Muitas ha que principiam logo a esga-

AÍW. DO C. WLT.— PA1TB NÃOOPF.—SBBIK I.—

I lhar-sc a oito c dez pés ; e a altura de ou-

j

iras (até chegar aos galhos) não excede a

sessenta pés, c nem a sua maior grossura

passa de quatro pés de diâmetro. Querendo-
se aproveitar da grossura toda d esta arvore,

deve ser cortada tres dias antes da lua nova;

porque torna-se durável a parte branca d'ella

que quasi sempre se despreza por ser dc

pouca dura; porém a melhor madeira d'esta

arvore é a que se lira d'aquella que já está

secca; porque consumida toda a parle branca

que a circumda, o resto fica incorruptível; to-

davia acontece-lhe o mesmo que á azeitona

communicando-se com a terra.

Ribeira.—Como esta arvore nasce geral-

mente ao pé das ribeiras, deram-lhe o nome
de Pan ribeira na Ilha do Príncipe

;
porém

só abunda em logar apaulado, por isso que
não vegeta cm terrenos cultivados. Em S.

Thomé não ha desta arvore. Ella é magni-

fica para conslrucção dc embarcações, e a

melhor que se emprega para a quilha e so-

brcquilha das mesmas. Tem muito uso na
construcção dc casas. Tira-sc d elia tábuas

de trinta e cinco pés, e largura suficiente.

É abundante, cresce consideravelmente muito

direita, e chega a sua grossura a dez pés de

diâmetro.

Mastro.—Nome que deram a esta arvore

na Ilha do Príncipe, porque se servem d'ella

ali para mastros de embarcações; tem uso

na construcção naval, assim como na de ca-

sas, muito principalmente para tábuas que
sem ser á serra, lira-se algumas de vinte e

quatro pés de comprimento, e dezeseis polle-

gadas de largura. Ha só na Ilha do Príncipe,

e cria-se nos logares incultos. Cresce muito,

direita, e chega á altura de mais de cem pés,

e a seis de diâmetro.

Espinho.—Tanto na Ilha do Príncipe, co-

mo na de S. Thomé chamam a esta arvoro

Pau espinho, porque desde a parte do seu

ironco que lica á superficie da terra, até á

ultima extremidade dos seus ramos vé-ae
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tudo cheio de botões, e no meio d'estes uma
pua. Póde-se dizer que é o espinheiro de Por-

tugal, de que se fazem leitos, e outras obras

de marceneria. Às suas tábuas tôem a pplica-

ção oa construcção tanto de embarcações,

como dc casas; encontra-se em todo o ter-

reno, e com abundância; porém as que se

criam nos Picos facilitam muito mais o tra-

balho das tábuas, que são tiradas á força dc

cunhas; e alcauça-se algumas de trinta pés

de comprimento e dezoito polegadas de lar-

gura; e delia lambem se fazem canoas. Cresce

a mais dc sessenta pés de altura, c não passa

a sua grossura de seis pés de diâmetro.

Gogô.—È perfeitamente o cedro conhecido

em Portugal, mas com a difTerença que nâo

é aromática, nem tào rezinosa. Esta arvore

é tida no commercio, na Ilha do Príncipe, c

na de S. Thomé por este nome Gogó. As suas

famosas tábuas, cm summa, a sua madeira

tem todo o uso na construcção de embarca-

ções, c muitíssimo na construcção dc casas.

Ella nasce, c com abundância, só nas matas

virgens; cresce muito direita, chega á altura

de oitenta pés, sem esgalhar, e o seu diâme-

tro a dez pés. É também excel lente madeira

para obras de marceneria.

Amoreira.—- Broeiro do Brasil
,
porém mnis

ordinário e ingrato ao trabalho. É conhecida

tanto no commercio como n estas duas Ilhas,

por este nome Amoreira. Na Ilha do Prín-

cipe ha pouca, e mesmo de má qualidade

;

porem em S. Thomé encontra-se em todo o

terreno abundância delia, e de melhor qua-

lidade. O seu tabuado tem quasi as mesmas
applicações.

Candeia.—Na liba do -Príncipe chama-se

a esta arvore Pau candeia, e era S. Thomé
Unquené. Nasce cm todo o terreno; tem pouca

applicação, e rara é a vez que se fazem tá-

buas delia; porque não facilita o trabalho,

e só serve para canoas pequenas. Cresce di-

reita até oitenta pés de altura, e a sua gros-

sura chega a vinte pés de circumferencia.

6ameila ou Pau gamella—como lhe cha-

mam na Ilha do Príncipe; e na de S. Thomé
Pau cádella. O seu tabuado c applicado para

ferros de casas, c lambem para forros da ca-

mará de navios. £ muito sujeita a corrom-

pesse, apanhando qualquer humidade. Ve-

geta nos logares pantanosos e incultos ; cresce

muito direita a uma altura talvez dc cem pés

para mais; c o seu diâmetro chega a quatro

j>és. Esta arvore produz todos os annos em
Janeiro umas vages cotanilhosas, de que al-

gumas pessoas fazem colxões, e certa gente

usa d'esse cotão para torcidas.

Maniapasso.— Esta arvore é denominada
assim na Ilha do Príncipe, onde nasce em

toda a parte, e com abundância cm S. Tho-
mé; mas ali lhe dão o nome de Obá. Serve
para construcção dc casas c para grandes
pranchões de quarenta e cinco pés de com-
primento e tres de largura ; com que de or-

dinário se fazem as pontes na Ilha do Prín-

cipe, e dura mais de quinze annos. Produz
uma fructa com (igura de queijo flamengo, e

similhante no gosto ao ginipapo do Brazil.

Popó.—Nome que dão na Ilha do Prínci-

pe a esta arvore, e cm S. Thomé N*spra.
Nasce só nos Picos com abundância, serve

para construcção de casas e nada mais. Cresce

a sessenta pés de altura, e oito pés de diâ-

metro.

("uni.—Só apparece na Ilha do Príncipe.

Encontra-se só nos Picos com abundância.
As suas tábuas tem o mesmo uso que as de

gamella, e são lambem sujeitas á mesma cor-

rupção. A sua altura é de mais de sessenta pés,

e. tem de grossura cinco pés de diâmetro.

Pariri.— Assim se denomina está arvore

oa Ilha do Príncipe, onde só vegeta nas mon-
tanhas : mos parece ser a que em S. Thomé
se chama fíungá ; porém esta vegeta ali também
nas partes cultivadas, e bastante. Na Ilha do

Príncipe encontra-se pouca, e com bastante

custo; porque se faz muito uso d"ella para tá-

buas dc construcção de casas, e para canoas.

Cresce a mais de cem pés de altura e a oito

pés de diâmetro.

Batedeira.—Chamada assim o 'estas libas.

Só vegeta nos serros, e enconira-se com abun-

dância. É de pouca aliara, porém grossa , que
a maior chega a seis pés de diâmetro. Em-
pregam-se as suas madeiras na construcção de

casas unicamente.

Mangue Praia.—Bem conhecida cm S. Tho-

mé, onde só se encontra. Vegeta bastante

nas partes próximas a* mar. Cresce a pouca

altura, e a grossura não passa de dois pés.

Possô-fede.—É a denominação desta ar-

vore na Ilha do Príncipe, e em S. Thomé Pau-

fede. Só nos sitio» cultivados é que se encon-

tra; ha bastante; tem um comprimento ex-

traordinário, pois excede a cem pés e tem

mais de quatro pés de diâmetro. Serve só

para tábuas para casas.

Antonio Legue.—Assim é chamada esta

arvore na Ilha do Príncipe; em S. Thonjc

Unhe bobó. Só nasce nos terrenos incultos e

bastante. Serve para casas e muito principal-

mente para ripas; a sua grossura não passa

de tres pés de diâmetro, e o comprimento de

cem pés, e cresce muito direita.

Marmelo.—Nome que se inc dá na Ilha

do Príncipe; em S. Thomé Moindo. Nasce

também nos terrenos cultivados, mas só nos in-

cultos se encontra abuudancia d ella. As sua*
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tábuas e caibros só servem para coustrucçâo

de casas; ha bastante; o Ma comprimento
Dão passa de cincoenta pés, e grossura seis

pés de diâmetro; quasi todas são direitas.

Unuè-bolina.—E como oa Ilha do Priobi-

pe chamam a esta arvore; e em S. Ttiomé

Vhé branco. Ella só se cria nos bosques; e

encontra-sc orna immeosidade d'ella; porém
não tem outra serventia senão para caibros

de casas: pouco comprimento « grossura, mas
a arvore é direita.

Cinza.—Na liba do Príncipe lhe chamam
Pau cinza. É arvore comprida e de grossura

de quatro pés de diâmetro. Serve também
para caibros e vigas de casas; é incorruptí-

vel, e não lhe entra por nada o cupim ; as-

sim ella fosse mais abundante! c mesmo al-

guma que apparece é.só no interior dos Pi-

cos. Em S. Thomé se não encontra.

Bandeja.—Este é o nome que chamam na

liba do Príncipe a esta arvore: em S. Tho-

mé Pau branco. Nasce nos Picos, e tem bas-

tante; e também nos cultivados. Serve para

canoas, c algumas tábuas para casas. Tem
as mesmas dimensões que a gamella; porém

mais grossa.

í/roóo/d.—Chama-se assim na Ilha do Prín-

cipe, onde só se encontra. Nasce também só

nos Picos, e bem pouca se encontra; tem o

mesmo comprimento e grossura que o mar-

melo e as mesmas serventias.

Mosquenè.—Nome que lhe dão na Ilha do

Príncipe, e em S. Thomé; só nasce nas bre-

nhas e encontra-se bastante Não serve senão

para tábuas ordinárias, de que alguns se uli-

lisam para constriicção de casas ; é em tudo

o mais como o marmelo.

Bemo.—Porque da madeira d'«sta arvore

se fazem na Ilha do Príncipe remos, a deno-

minaram em S. Thomé (Mui do Bâ. Nasce

no mesmo terreno que a antecedente, e coro

abundância, e serve também para ripas e cai-

bros; é muito direita e bastante alta; chega

a dois pés de diâmetro a soa grossura.

Cata-Braba.— Assim chamada na Ilha do
Príncipe ; em S. Thomé Pau ama. Serve para

conslrucçào de casas, isto é, para esteios.

Cria-se em todo o terreno e com abundância.

Não passa a sua grossura de dois pés de diâ-

metro e comprimento de trinta pés.

Bebe.—É por este nome conhecida na Ilha

deS. Thomé, onde só se encontra. Serve para

eaihros de casas ; e cria-se só nos Picos, e

bastante; o comprimento d'ella não excede a

sessenta pés e a grossura de quatro pés.

Sangue.—É assim chumada na Ilha do

Príntipe, e em S. Thomé por Pau caixão ; de

qne se servem para tábuas ordinárias, e é de

muito pouca duração. Vegeta nos Picos com

abundância ; tem grossura de seis pés, e •

primento de mais de oitenta pés.

Junta. —Pau junta se lhe chama na Ilha

do Príncipe, e em S. Thomé Guegue falso.

Serve para tábuas para casas; cresce a mais
de cem pés de altura, e chega a seis pés de
diâmetro. Com as folhas d'esta arvore curam
dores venéreas.

Gofre.~Tem este nome n'estas Ilhas.

Nasce só nas brenhas, c bastante. Serve para
tábuas, para casas

;
porém é de natureza incor-

ruptível, de sorte que nem o cupim lhe che-
ga. Cresce a mais de cem pés de altura, e de
grossura chega a oito pés de diâmetro.

Marapião.—Nome d'ella em S. Thomé;
na Ilha do Príncipe não ha. Nasce cm toda

a qualidade de terreno; porém com abundân-
cia só nos logares incultos. As suas tábuas
lêem applicação na construcção de embarca-
ções e também na de casas. Cresce, também t
mais de cem pés de comprimento, e a mais
de oito pés de diâmetro.

Laranja Mucabú.—Conhecida no Ilha de
S. Thomé por este nome; na liba do Prín-
cipe não se encontra. Nasce só nos logares

cultivados, e bastante. Sorve para construc-

ção de casas; cresce só até quinze pés de al-

tura, e pé e meio de diâmetro.

Muindo.—É só em S. Thomé que a ba ; en-
contra-se com abundância nos Picos, mas tam-
bém vegeta nos cultivados. Serre para caibros

e tábuas de casas; cresce a mais de cincoenta
pés, e a seis pés de diâmetro.

Meza.—Chama-se na Ilha do Príncipe a
esta arvore Pan meza, e em S. Thomé fíelam-

bó, de que se extrahe o excedente bálsamo de
S. Thomé. Só vegeta nós logares incultos;

encontra-se bastante em ambas as Ilhas. Serre
só para tábuas de casas. Cresce a mais de
cento e vinte pés de comprimento, e a dez

de diâmetro. Exhala continuamente um aroma
mui agradável, e até as suas folhas são aro-

máticas.

Vermelho.— Esta arvore é só na liba de
S. Tbomé que se encontra, mas é conhecida

por este nome, tanto na dita Ilha, coroo na
Ilha do Príncipe, e no commercio. D'ella é

que se fazem as tábuas conhecidas por pe-
ralto e termelho de que se servem para a con-
strucção de casas. Cresce a altura de roais de
eem pés, c a sua grossura não excede a oito

pés de diâmetro, e não se encontra nos lega-

res cultivados.

Acho desnecessário tratar de outras muitas
arvores, de que a Província abunda, por não
terem applicação alguma que mereça atten-

ção.

Francisco d'Alva Brandão.
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RELAÇÃO

HE DEZESETE AMOSTRAS DE MADEIRAS DO COLOKGO
ALTO, [PROVÍNCIA DE ANGOLA) COM ALGUMAS NOTI-

CIAS RESPECTIVAS A CADA UMA.

Xo 1.

—

Mutenga—Encontra-se èm quasi

todo o Districto cora abundância, e lem-se

conseguido tirar tabuado ale tres palmos de

largura.

N.° i.—NGussuço— É unicamente appli-

cado para construcção de casas de pau a pi-

que por não engrossar muilo ; e applicavel

para este serviço pela sua rigidez.

N.° 3.

—

MucambacQtrtba-~ Enconlra-se em
todo o Districto com abundância, é a ma-
deira que mais applicam para tabuado, por-

tas e para janellas de casas. Em 1846 foram

d'aqui mandados grandes pranebões para

Loanda, os quaes foranf applicados cm con-
strucção rfaval, c não se continuaram a man-
dar por ser mui penosa a sua condução. En-
contram-sc arvores gigantes d'csla natureza

cm grande abundância, e de desmedido diâ-

metro. É macia e de fácil corte.

N.° 4.

—

Mangue—É preferível para con-

strucção de casas por não lhe dar o bicho,

tem-se tirado d'ellc algum tabuado, mas a
custo, por o acharem os indígenas muito rijo.

N.° 5.— Mulalamenha— Applicavel para

construcção de casas de pau a pique, e ma-
deiramento das outras; não lhe dá o bjcbo,

é muito rijo, não engrossa muito c enconlra-

se com abundância.

N.° 6.— Caxiqui— Idem.

N-.° 7 :-—Cafaqueio— Applicavel para con-

strucção de casas de pau a pique c madeira-

mento das outras; não lhe dá o bicho, é

muito rijo, não engrossa muito, c encontra-se

com abundância.

N.° 8.—Mubuinguiri— Idem, c lambem os

naturaes applicam as hastes finas para fazer

arcos que empregam com frexas nas suas ca-

çadas.

N.° 9.—NDulu— Construcção de casas c

d'ellc se tira algum tabuado.

N.° 10.

—

Aíuppe— Idem.

N.° 11.— Tacula—Encontra-se cm vários

pontos d'esta Província, a da melhor côr é
' da amostra que envio. Esta rica madeira só

c applicada pelos europeus era alguns trastes

de uso domestico. As mulheres do paiz ra-

lam esta madeira extrahindo uma tinta roxa

com que se pintam. O gentio Mahungo pró-

ximo a este Districto (que não a tem) a apre-

cia muito para igual uso. Tem conseguido

cortar algum tabuado.

N.° 12.

—

Mubombolo—É exceltente ma-
deira para construcção de caixas para con-

ducções commerciaes, sendo igual aos caixo-

tes que conduzem as amostras que n'esta data

envio. Encontra-se em grande abundância, e
tem muita applicação para portas c janellas,

por ser mui leve, e assimilnando-se ao nosso

pinho.

N." 13.—taòaia—Unicamente applicavel

para construcção de casas de pau a pique e
madeiramento.

N.° 14.

—

ftandoa mulemba—Applicavel

para tabuado.

N .° 1 i>.

—

Quesodiamuxito—Applicavel para
construcção de casas de pau a pique.

N.* 16.°

—

Qamaca— Applicavel para con-
strucção de casas de pau a pique.

X.' 17.—Muenla—Idem.

Quartel do Cominando no Golungo Allo,

17 de Outubro de 1856.==Franwco Ahê$
Xacier, Capitão e Chefe.

VIAGEM DE ANGOLA A CONTRA COSTA

R. ANTONIO FRANCISCO FERREIRA DA SILVA PORTO.
-

{Contioaado dc pag. MO).

4 Falha peio mesmo motivo.

5 Continuámos a viagem, e fomos fazer

uilombo nas povoações situadas na margem
irei la do rio Calero. Caminho plano, abun-

dante de riachos, matos fechados, terreno fér-

til, léguas andadas dez, rumo de sul. Geral-

mente por estas paragens onde noto matos

fechados, estes não diflerem daquelles do
Occidcnle, onde se encontra a madeira de
pouca duração; agora como madeiras de lei

para aquellas paragens, e com excepção da
terra do lui, ainda os não encontrámos em
mais parle alguma. Cessa nesta paragem o
domínio do Soba Cutumbuca.

» ..

o povo »o ioba ttnjMW*.

Os mesmos hábitos e linguagem que se dão
no povo anterior se encontram n este sem
diíTcrença alguma. As suas lavouras sãogran-
.des, onde cultivam toda a casta de grãos, in-

clusive a canna do assucar, bananeira e ann-

nazes; são creados estes objectos, se bem
que cultivados, com lodo o vigor da nature-

za, e dc que cila se mostrou pródiga n este

cantinho selvático. Também possuem toda a
casta dc ercações, e cm grande abundância,
menos os carneiros de cinco quartos. Causa

pasmo o ver as grandes manadas de elefan-

2
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(es circular estas paragens, desde que se trans-

põe o rio Loanga, ver ao mesmo tempo co-

no Ibe desvaslam as suas searas, sem qoe se

atrevam a approximar-se dos animaes, e muito

principalmente tendo a addiçào das armas in-

fectadas; mas não só se não atrevem a accom-

mette-los, como até fogem logo que os vêem a

carta distaneia. Tal é o temor que lhe pro-

fessam !

6 Continuámos a viagem, passámos o rio

laléro, em ponte em uma cachoeira, de vinte

braças de estenaão, vai desaguar no rio Nhion-

ja; proseguimos a marcha, e fomos fazer qui-

lombo em despovoado, logar sem nome. Ca-

minho plano, abundante -de riachos, matos fe-

chados, terreno fértil, léguas andadas dez, ru-

mo de leste. Na passagem do rio Ualcro, fo-

ram viclimas dois pretos da comitiva da Bica,

que julgando pôr os pés em um pau forte dá

ponte, elle se achava podre, e arrebentando

cm seguida, os desgraçados deixaram de exis-

tir, ceifados em um momento pelas aguas.

Repercutiam medonhos o? aous

,

Ao abysmo o fado Lançara

!

Viclimas iguaes á visão !

!

7 Continuámos a viagem, e fomos fazer qui-

lombo nas povoações do Soba Bissamba. Ter-

reno montanhoso e fértil, despovoado de ar-

voredo, abundante de riachos, léguas anda-
das cinco, rumo de» leste. Tem principio n'esta

paragem o domínio do Soba Quipéta. De noite

fugiu um encravo da comitiva:

8 Falhar om consequência da diuva.

9 Fa4ta pelo mesmo irmtivo.

10 Continuámos a viagem, e fomók fazer

quilombo nas povoações do Soba NhomboXi.
Terreno montanhoso e fértil, dcspovdado de

arvoredo, abundante de riachos, léguas an-
dadas cinco, rumo de leste e sul.

11 Continuámos a viagem, c fomos fazer

quilombo nas povoações do Soba Camassa. Ter-

reno montanhoso c fértil, despovoado de ar-

voredo, c abundante de riachos, léguas anda-
das seis, rumo de sul.

12 Continuámos a viagem, e fomos fazer

quilombo nas povoações do Soba Opaca. Ter-

reno montanhoso e fértil, despovoado de ar-

voredo; abundante dc riachos, léguas anda-
das oito, rumo de sul.

13 Continuámos a viagem, e fomos fazer

quilombo na Lunda do Pandeira ou Bandeira.

Terreno montanhoso e fértil, abundante de

riachos, matos de espinheiro em partes, c em
outros de arvoredo regular, léguas andadas
dez, rumo dc leste. Cessa por eslas paragens

do Soba Quipéta.

O POVO DO

Nada tenho a acrescentar aos hábitos d este

povo, a não ser que são estados republicanos

com o seu chefe constituídos em maior ou me-
nor ordem, e depois que se transpõe o rio

Loanga, se pode reputar uma unida nação.

Com excepção do logar onde construímos o
quilombo, c algumas parles mais, pouco ex-
tensas, todo o terreno d'este povo c inteira-

mente despovoado de arvoredo como tenho no-
tado: sendo raro enconlrar-sc um pequeno ar-

busto, as suas casas lêem quinze a vinte pés

de largura e comprimento, sendo feitas de
cannos da massa e do milho, na falta dc ma-
deira, e cobertas geralmente dc capim; nos
também nos habituámos a uma espécie de bar-
racas que pouco trabalho nos davam, bastava
somente espetar as cannas no chão, enverga-
las oii cruza-las, e depois de amarradas, co-
bri-las de capim, e concluída estava a bar-

raca. A lenha era objecto de maior trabalho,

poisque só a muitos rogos, ou a troco de al-

guns fios de missanga, ó que a obtinhamos
dos donos das povoações. £ simplesmente raí-

zes de arvoredo rasteiro, que cresce e alastra

á superfície da terra, o qual depois dc cavado
e secet), é que fazem uso d'ellc como lenha.

14 Continuámos a viagem, e fomos fazer

quilombo nas povoações do Soba Callunéva.

Caminho plano, abundante de riachos, despo-

voado' de arvoredo, terreno fértil, léguas an-
dadas cinco, rumo dc leste. Tem principio

n'esla paragem o domínio do Soba Guáxi.
15 Continuámos a viagem, c chegámos ás

povoações do Soba Guáxi. Caminho plano,

abundante dc riachos, despovoado dc arvo-

redo, terreno ferlil, léguas andadas seis, ru-

mo de leste.

Como se acha descripto na dúplice viagem,

os Biçanos não seguem o mesmo estylo nas
suas marchas como os Biànos ; levantam do
quilombo por divisões, c desta maneira che-

gam á paragem da reunião marcada pelo

chefe, o que por todos os princípios se torna

prejudicial, senão fatal, á sua destruição por

factos repetidos; o seguinte é um dc entre o

seu grande numero. A nossa pequena comi-
tiva formava uma divisão cm separado, mar-
chando dc continuo na reclaguarda, bem co-

mo o chefe dos Biçanos, e aqucllas pessoas

"dc alguma representação entre cites. Nós nos
achámos cm muito rigor a meio caminho, do
sitio Callunéva, e da Jibata grande da terra,

quando a toda a pressa chegou um mensa-
geiro da primeira divisão da comitiva, che-

gada do sitio da libata grande, fazendo ver

ao Sargento Hicuça, que se achavam a com-
bater com o povo* da terra, á frente do qual
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se achava oSobaGuáxi, tendo já sequestrado

cinco pontas de marfim de lei. Acabada de re-

Jalar esta noticia, apressámos a marcha, e esta

se devia ser feita em tres horas depois de meio

caminho feito, concluída foi ella em duas ho-

ras, e chegados «10 logar do condido, estava

«He travado n*o f*u maior auge. Depois das

•cargas acondiciooadas e
v

guardadas as mes-

mas, seguimos para o logar do combate, achan-

do-se n'ellc empenhada a comitiva da Bira.

Já noto que esta seria composta de mil pessoas,

mas não obstante este avultado numero te-

riam as principaes pessoas da mesma vinte ar-

mas, as qnaes lhes serviam para mostra, e nio

para defeza, poisquc sc achavam arrumadas a

uma casa. Faziam pois uso das suas armas

naturacs, arcos e flechas, e zagaias, nao sendo

pêcos no seu manejo. O povo da terra, arcos

e flechas, e em logar de zagaias, tinham fa-

cões grandes. As nossas armas já são conhe-

cidas. Tomámos a nossa posição hostil ao meio

dia em ponto, uns fora e dentro do combate,

os da terra a carregar os feridos e os mortos

por entre as searas de massa para as suas po-

voações; os da comitiva da Biça a carregar

também os seus feridos; d'esta sorte durou o

combate até ás quatro horas da tarde inter-

rompido por uma copiosa chuva que lhe poz

remate. A gente da comitiva da Biça tevequa-

4ro feridos, aos quaes lhe applicavam conti-

nuadamente o contraveneno ; consistia este

em certa raiz d'elles conhecida, a qual mettiam

na boca, e cm seguida appl»cavam-n'a á fe-

rida, dando principio a chupar c deitando a

saliva fóra sem interrupção; mas não obstante

esta operação, um dos feridos morreu ás sete

horas da noite, não sendo a ferida profunda,

mas sim tinha resvelado a flecha pela face do

lado esquerdo, não havendo da nossa parte

accidente algum. De noite faziam-se vigias

continuamente para prevenir qualquer tenta-

tiva da parte do povo da terra, poisque a trai-

ção é predominante nos ânimos d'cBta raça,

e para a evitar velava-sc. *

16 0 SobaGuáxi e o seu po\o queriam por

lodos os meios que a comitiva retrocedesse,

e o povo cm geral da comitiva insistia para

proseguir ávanle, e n esta porfia de odio se

deu principio á lula, eram seis horas da ma-

nhã : era continuamente uns fóra outros den-

tro do combate, tempo que se gastava em to-

mar algum alimento e cm seguida para o com-

bale, poisque o povo da terra acudiu em car-

dumes á refrega ; era pois necessário fazer-lhe

frente, ao contrario a nossa ruina seria ine-

Titavcl. Pelas seis horas da tarde se lhe poz

termo, não havendo vantagem de parte algu-

ma, não obstante o SobaGuáxi e o seu povo

«offrer uma quebrada até a sua libata, na qual

se lhe fizeram tres prisioneiros, sendo dnas
das suas mulheres c um seu cunhado.

17 Se renhida havia sido a lula de hon-
tem, a de hoje em nada lhe ficou inferior, nâ«

obstante principiar ás nove horas da manhi,
depois de haver cessado a chuva, poisque por

toda a noile até ás citadas horas caiu sem-
pre sem interrupção alguma. O povo da terra

havia affluido cm grande quantidade, e depois

de nos cercarem pelas povoações de que nos

achávamos de posse, em algazarra estrepitosa

gritavam que a lula cessaria qaando as nos-

sas cabeças fossem decepadas. Na realidade

devo confessar que a sua altitude não era para

menos! A nossa denominação tinha variado,

já não eramos Báluvar, mas sim Bácecooda.
O povo da comitiva da Bica era denominado
Báluiça, e por causa da nossa liga cora a sua

comitiva achavamo-nos envolvidos no mesmo
laço, era necessário rompe-lo ou desata-lo:

esto ultimo era impossível ! Recomeçou o com-

bate ás nove horas do dia com toda a feroci-

dade da parle dos da terra, a nossa gente

lambem nada lhe ficava a dever, poisque 60-

don ás seis horas da tarde, levando o Soba e

o seu povo de derrota balida até á sua libata.

na qual perderam seis prisioneiros, exceptuan-

do grande porção de feridos e mortos que ti-

veram n'estc dia. A comitiva da Biçateveseis

feridos e dois mortos, e a comitiva aggregada

á nossa no caminho teve um ferido; nós não

sofTremos accidente algum.

18 Pelas cinco horas da manhã fomos cer-

cados como na véspera, e o combale conti-

nuou com a mesma ferocidade. O Soba Goixi

e o seu povo entraram o nosso primeiro cerco,

e a peleja tornou-se gerar de zagaias «facões

pelo espaço de duas horas, no nm do qual foi

reconhecida a nossa superioridade levando a

nossa gente o Soba e o seu povo de derrota

até á «na libata, tendo dois prisioneiros, oito

ferido* e treze mortos. A comi Uva da Biça teve

seis feridos e tres mortos, ea comitiva ngçre-

gada á nossa no caminho, um ferido e um
morto ; nós não sofTremos accidente algum. O
Sargento Uicuça mandou decepar as cabeças

dos feridos que se achavam em seu poder:

as dos mortos no combale tiveram o mesmo
destino, dando ordem aos seus para qae -as

espetassem em paus, e fossem postadas no ca-

minho. Fiz ver ao Sargento Hkuça que com

estas medidas atrozes nada absolutamcnleapro-

veitava, ao conlrario acarretava de futuro so-

bre os seus grande responsabilidade, pois era

sitfliciente para vingança as perdas continua-

das de mortos c feridos que os da terra esta-

vam soffrendo, e alem d'isto os prisioneiros

que tinha em seu poder. Esta minba adver-

tência não serviu mais do que para o irritar, di-
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zeado, que fazia o que lhe aprazia, poisquc

as hostilidades principiaram pelos da icrra, e

da mesma maneira progrediam, e que por si-

ilhante motivo sc via obrigado a perpetrar

atrocidades como lhe chamava ; emquanlo ao

que uotava de futuro, os caminhos eram im-

mensos para os viajantes, quando o presente

bcasse intransitável. ObserveMhcmais que não

obstante achar-me implicado e a minha gente

em similbanle luta, que desupprovava lacs

atrocidades; cila nào era concluída, e que

ainda sc iguorava o lim que nos esperava, e

então que sc cohihisse, ao contrario que lhe

retirava o meu apoio, se bem que limUado

fosse. Prometlcu-me seguir os meus diclamcs,

e acbar-sc promplo a obrar em cômmum. A
gente da comitiva da Bica que entendia dc

fazer flechas, achava-se empregada n'cste mis-

ter, e como os cartuxos sc tivessem arcbado,

mandei fazer balas para encartuxar alguma
pólvora quo me restava, poisquc não havia

indicio* de se concluir a questão.

19 Pelas seis horas da manhã recomeçou
o combale com ferocidade, poisque o Soba
Guáxi c o seu povo ao verem as cabeças es-

petadas pelos paus, ficaram inteiramente in-

dignados á vista do espectáculo ; mas infeliz-

mente para elles a sorte estava lançada, as

suas perdas eram continuadas, c a sua poriia

temerária, sem que levassem vantagem algu-

ma; mas nào obstante estes revezes, a sua

obstinação não tinha limites. O ataque con-
tinuou por lodo o dia até ás seis da tarde, c

cessando com a entrada da noile, oectipando-

le neste intervallo o povo da terra a carre-

gar os seus feridos e mortos que não foram

de mais vulto. Da nossa parte em geral, não
% notou incidente algum.

20 Aprescnlou-se o Soba Guáxi e o seu

povo pelas seis horas da manhã, para a sus-

pensão das hostilidades, propondo cm segui-

da, que queria quarenta enxadas pura in-

demnisaçào dos seus prejuízos, e os prisionei-

ros em poder do Sargento Ilicuça ; e que de
posse dc ambos os objectos entrega/ia o mar-
fim apresado. O cheíc da comitiva da Biça,

respondeu relativamente ás enxadas, que as

não tinha
;
emquanlo aos prisioneiros, que

mandasse o Soba em transporto do marlim
apresado, sertã cslc posto de um lado, e os

prisioneiros do outro, e que as parles inte-

ressadas tomariam posse dos seus objectos.

Esta decisão foi acolhida com um chuveiro de
flechas, ao qual sc lhe correspondeu com a

mesma velocidade, poisquc não obstante am-
bas as parles acharciu-se em couferencia re-

ciproca, ambas cilas se achavam lambem pre-

paradas para continuar com as hostilidades,

quando as circumstancias o exigissem, c em

seguida fomos accommettendo o Soba e o seu>

povo até ás povoações onde sc refugiaram. A
comitiva da Biça leve seis feridos, a comitiva

aggregada á nossa um ferido, c nós um ferido

lambem; os da terra tiveram alguns feridos

na descarga cerrada que se lhe deu, mas co-

mo foram logo carregados ç o combale pro-

grediu, impossível se tornou o ver o seu nu-
mero. De noite houve conselho, e nelle se

deliberou; quo logo que o Soba e o seu povo
sc apresentassem para o combale, a comitiva

cm geral sairia fora do cerco accommetlendo
de súbito os da terra até ás suas povoações;

entradas que fossem estas, seriam arrazadas

inteiramente, não se dando quartel a pessoa

alguma quando as circumstancias assim o exi-

gissem, c d este accordo lodo o povo da co-
mitiva com impaciência aguardava o dia se-

guinte.

21 Este dia de bons auspícios para a co-

mitiva, e dc derrota para os da terra, asso-

mou bello e radiante quanto podia ser, pois

que asseis horas da manhã se apresentou co-

mo de costume o Soba Guáxi e o seu povo;
mas ás ouze horas iam cm derrota completa.

Acossados pelo povo em geral da comitiva,

refugiaram-se dc promplo pelas suas casas,

como sc ellas fossem impenetráveis, mas não
o eram, porque mais depressa procuraram a
sua perda, e cavaram a sua ruína. A gente
da comitiva deu principio a incendiar todas

as casas a um tempo, e fizeram um cerco ge-
ral ; os moradores vendo o perigo immincnte
sobre suas cabeças, procuraram na fuga a sua

salvação. Uns eram victimas, outros prisio-

neiros, e outros mais felizes escapavam ao fu-

ror do povo da comitiva. O Soba Guáxi en-
trou no numero dos prisioneiros, e com a sua

prisão iicou termiuada a contenda ; o saque

foi geral, as povoações votadas ao fogo, as

searas arrasadas, c concluídos estes actos de
barbaridade, o povo da comitiva se recolheu

as povoações. A gente da comitiva da Biça,

leve quatro feridos c um morto, a comitiva

aggregada á nossa, uraferjdo; c nós lambem
nos tocou mais um ferido. Sendo este o desfe-

cho dc uma lula de odio c furor, que bem cal-

culadas as consequências não só foram fataes

para o Soba Guáxi e o seu povo, como o fo-

ram tambein para a comitiva em geral.

ii Passámos o dia sem accidente algum
nos preparativos da viagem, c á noite sc re-

uniram as pessoas principaes da comitiva, na
qual se fez ver que não obslanlc a derrota do
povo da terra, bem como a prisão dc seu ebefe,

outros da mesma raça, habitadores de um a
quatro dias de viagem na distancia d esta pa-

ragem, c para oude sc haviam refugiado os

da libala grande, asylado as suas famílias c-
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transportado todo o seu gado, poderiam vir

j

em soccorro do seu chefe e mais prisioneiros I

para os libertar, c n'estc conflicto segui r-se

nova lucta. Tornava-se pois necessário em
quanto nos achávamos na jurisdícção do Soba

Guáxi, de noite fazer-se vigias, e no dia se-

guinte a marcha da comitiva com toda a pru-

dência ; recommcndando-se pois o maior cui-

dado a este respeito, dispersou-se a gente aos

seus domicílios, aguardando o dia seguinte

para a viagem.

Breves considerações.—Não é aos da seita

de Mafoma se presentes se achassem, menos

aos meus escravos debaixo do domínio de seu

chefe, que eu absolvo da catastrophe occorri-

da entre o povo da comitiva da Biça e a d'el-

lcs contra os desgraçados do paiz, que nada

tôcm em seu prejuízo, a não ser o que se dá

e encontra em geral n'csta raça, uma ambi-

ção feroz c brutal. Segue-se pois que os pri-

meiros, não obstante a sua crença e com el la

quererem passar por polidos, não são mais

que uns relinados tratantes ; o tempo assas m o

tem feilo conhecer, poisque repulando-os sel-

vagens, nenhuma injustiça lhes faço, e que bas-

tantes occasiões desejariam clles para se lo-

cupletarem ã custa de um punhado de mise-

ráveis á sua similhanra, como o que agora

se lhe offereceu. Sobre os meus escravos as-

sas lenho dito nos costumes c usos do seu paiz,

e a querer contradita-los, seria o mesmo que

dar-lhes a carta da liberdade. O povo da co-

mitiva da Biça, e mesmo o geral d'esta nação

já disse que perfeito só Deus. Mas, se a ín-

dole do meu encarregado c da gente debaixo

das suas ordens fosse diversa do que não é,

o Sargento Uicuca c o seu povo não commet-
teriam as atrocidades que commelteram ; a

luta teria cessado no momento cm que se

achava travada, não teria chegado ao auge

a que chegou, e lido uma conclusão só pró-

pria de bárbaros, c isio por causa de cinco

pontas de marfim ! As represálias são a con-

sequência seguida de tão tristes resultados!!

No Occidentc teria esta comitiva de estar in-

vernada na primeira terra a que chegasse, e

não sem pequenas despezas, para segundo as

suas superstições tralar de arranjar curandei-

ros, para fazerem os curativos necessários que
requerem os casos de mortes, sem poder a

gente da comitiva obter n'este intervallo um
grão de mantimento para sua subsistência.

E quiçá se não seria victima n'essa primeira

terra a que chegasse, escapando de o ser no

logar da scena. Os exemplos lèem-se verifica-

do, mas elles estimulam em vez de corrigir!

o *ovo do soa* ctisi.

Este Soba feito prisioneiro, e tendo um 6m
lastimoso como adiante veremos, segue-se que

não obstante a sua falta e os motivos que a

originavam, nunca são rasões bastantes para

que a terra se torne um ermo. A classe baixa

é abundante, e a alta abundante é ; o que é

escasso entre elles é a falta de bons costumes,

e a preponderância que não possuem de os

imitar. Eleito pois o successor ao Estado, o

povo refugiado torna a seus logares, e se n'a-

quelle onde foram victimas é de approvaçio

plena o tornar a conslituir-sc, fazem as soas

casas, e se é reprovado o logar, mudam dc

paragem c vão fazer novas povoações a algu-

mas léguas dc distancia do logar que habita-

vam. Segue pois este povo os mesmos usos e

costumes que os antecedentes, o mesmo dia-

lecto lhes é dominante, usam arcos e flechas,

sendo estas infectadas, e em logar dc zagaia»

usam grandes fa- ões. Em agricultura fazem

lambem- toda a plantação de grãos, aceurau-

lando a plantação da mandioca cm grande

abundância. Às suas creações são cabras, car-

neiros e gallinhas. Seguem o mesmo cstyloem

conslrucção das suas oasas que o povo do Soba

Quipéla, mas nunca a falta dc madeira é tão

sensível nesta como naquella terra ; nesta pa-

ragem sempre apparece o seu bocado, não ob-

stante a longitude d'ondc é transportada.

23 Continuámos a viagem, e fomos fazer

quilombo próximo á libata grande do SobaCa-

banga. Caminho plano, abundante ds riachos,

despovoado dc arvoredo, terreno fértil, lé-

guas andadas quatorze, rumo de leste. Tem

principio n esta paragem o domínio do Soba

Cabanga. Em meio caminho estavam ainda

as povoações do Soba Guáxi, mas desertas

inteiramente
;
passámos pelas suas lavouras,

e quer estas, e as suas povoações, se intactas

as achámos, intactas as deixámos; ver para

crer! É certo que a marcha de quatorze lé-

guas conlirma a verdade ! Tal era o receio

que professavam as flechas do Soba Guáxi.

(Continua.)
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PARTE NÂO OFFICIAL.

RELATÓRIO

SOBRE

AS rERRES DESENVOLVIDA» NA ILHA DE 8. VICENTE
EM OCTURRO DE 1081,

POR JOSÉ MAnCOS rodrigoe*
cntCRGlAo DE SEGUNDA CLASSE DA ARMADA.

HfTRODCCÇAO.

Por uma Portaria de Soa Magestade, data-
da de IS de Dezembro, fui eipedido para vir

acudir a uma epidemia de febres que reina-
vam na Ilha de S. Vicente, e embarquei no
brigue de guerra Vouga, que me conduziu á
dita, onde cheguei em 26 do mesmo. Aprc-
scntei-me á Àuctoridade militar competente,
e á vista do facultativo aqui existente, chama-
do da liba de Santo Antão (a rogo de uma
comraissio de soccoros aqui creada), por Do-
me Guilherme José Filippe de Almeida, Ci-
rurgião de Primeira Classe d'esta Província,
lhes apresentei as minhas instrucçôes e logo

me foi concedido o serviço sanitário; e tra-

tando de indagar qual a natureza e typo das
febres, soube, não só pelo dito Facultativo,

mas também porque observei 'os doentes nos
hospiíaes, que eram febres intermiltcntes, e

ainda mais benignas que as que tinha obser-
vado na costa da Africa : á vista d'isto ofi-

ciei ao Commandante do dito brigue (Scbullz)

participando-lhe que não eram contagiosas
nem epidemicas, sim endémicas, e que podia

communicar com a terra, o que fez dando-
|

lhe eu livre pratica. O Facultativo então aqui

chamado foi mandado retirar para o seu lo-

cal, e logo que se retirou, tive tempo sufi-

ciente para observar o estado lamentável
desta gente. No hospital estavam os doentes

accumulados sem remédios alguns, sem ca-

mas nem cobertores, não havendo papeletas

ANN. DO C. ULT.— PARTI NÃO OFF.—SBBtB I. -

para servirem de guia no curativo, nem uten-

sílios para os medicamentos; todos sujos, pro-

duzindo pelo mau cheiro que provinha do?

muitos doentes que eram, bem como da sua

sujidez, uma atmospbera impura e pestífera,

incapaz de se respirar ;
raodifiquei-a, mandan-

do fazer perfumes de alcatrão amiudados, e

promovendo o aceio do alojamento que estava

immundo, cobrindo os doentes com mantas,

que até para isto se requisitaram de bordo

do dito brigue, manda ndo-se arranjar camas
de palha; erafim os doentes desde entío es-

tavam o mais bem acondicionados possível, e

tudo melhorou consideravelmente. Formulei

um livro com o numero de formulas dos me-

dicamentos mais necessários, para me serr

vir de guia não só para o serviço dos bospi-

laes, mas lambem para a clinica civil, peís

alem dos doentes nos Uospilaes, todo o exter-

no se achava doente, porque assim verifiquei

;

pois levava a fio ruas e ruas inteiras, saindo

de uma casa entrando em outra, acrescendo

mais que todos se achavam doentes, não ha-

vendo quem os servisse; havia casa de vinte

(o máximo), e de cinco (o mínimo), de mo-
do que desde Outubro até Dezembro em que

aqui cheguei não havia pessoa alguma sã, c

posso dizer que houve grande relaxação da

parte de quem não olhou com olhos huma-
nos e do dever da sua proGssão para estes

pobres miseráveis que estavam jazendo com
a doença, a qual os obrigava a viver na su-

jidez, pois por falta de quem os servisse, a

porcaria tanto nas casas como em seus cor-

pos era a ponto tal, que o tal pêdieulo era o

predominante: Dão se podia respirar o ar

que d estas choupanas saía, ar já mau 'por-

que eram casas pequenas, e que tinham aos

cinco, e aos vinte doentes, como já disse,

mas também por causa dos grandes fogos,

que constantemente ardiam, e o estarem sem-

pre fechadas; em summa, tudo isto foi remo-
vido o melhor possível a poueo e pouco, até

que felizmente combali esta grande desgraça,

-FEVBBEIBO 1857. 46
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vendo todos os dias os doentes e mortos irem

diminuindo, e avanço a dizer, que se nao

fosse o tratamento, a vigilância e o interesse

que tive em salvar esta gente, que talvez

boje ainda houvesse doentes. Estes que mor-
reram quasi todos tinham as febres havia

ires mezes, e já com alterações orgânicas taes,

que era um impossível salva-los, e apesar

d'isto muitos se curaram: julgo que as gran-

des dozes de sulphato que estava acostu-

mado a applicar na Costa da África apro-

veitaram muito, e salvaram muitas vidas, o

que comprova o pouco tempo em que termi-

nei similhanle alluviio de enfermos, que foi

em menos de mez e meio, pois no dia 22 de

Fevereiro já tudo estava terminado, entregues

já á alegria e trabalhos, e a Igreja, que ser-

via de hospital provisório de misericórdia,

foi logo entregue para o Culto Divino ; de tu-

do isto e em occa»ião de correspondência of-

tíciei para as Auctoridades. £ pois do meu
dever determinar quaes foram as causas, os

tsymptomas e o tratamento que puz em pra-

tica em similhanles febres.

CAOI1S.

O terreno da liba de S. Vicente é óptimo,

e dos primitivos, próprio para se cultivar;

porém não tem até hoje servido senão só

para pastagens de gado. Todo elle está des-

pido de vegetação, apenas esta se observa em
três sítios muito próximos, distancia de ires

quartos de légua da povoação, onde colhem

milho, mandioca, feijão e couve, de modo
que é muito pouca, e só para dois ou tres

indivíduos que são os possuidores; é pena

que o resto (que é quasi tudo) não esteja

cultivado, porque produz ludo quanto a elle

se lançar. Um d'esles sitios chamado Lamei-
rão tem uma bella nascente de agua que é

potável e de que as pessoas mais abastadas

fazem uso; n'esle sitio o agrião é basto, bem
como a avenca, e nasce espontânea mente, c

os outros dois sítios próximos chamados Mato
do Inglez e Monte Verde também lêem suas

nascentes de agua; estas aguas, correndo atra-

vés do terreno, téem formaHo regato que a

conduzem a uma ribeira chamada do Julião,

onde também ha uma porção de terreno que
se cultiva c que dá tudo quanto se lhe lança.

Ha lambem uma nascente de agua, cm um
sitio pertissimo da povoação e situado na

beiramar, chamado o da Mattiota, onde existe

um poço, e d'esta agua usa toda a gente da

plebe ; é potável, mas é má, porque nas ma-
rés cheias se mistura com a agua salgada, e

por conseguinte tomando suas qualidades; e

basta esta particularidade para ella não se

poder usar, ainda que comtndo seja nascente

e potável na 6ua origem, e estou persuadido

que se não fosse a distancia que ha do La-

meirão a esta, e as difficuldades no seu trans-

porte, que lodos usariam desta de preferen-

cia. A povoação é situada cm uma beira pró-

xima ao mar, tendo perto de tresentas casas,

todas térreas, baixas e cobertas de palha ve-

lha, secca e podre; porém haverá só cinco

a seis, que se possam chamar casas, porque

estão sobradadas e rebocadas, entretanto que

as outras todas, melhor lhe compete o nome
de choupanas, pois são térreas e não rebo-

cadas. Ha situado em uma baixa e pertissimo

da povoação dois cemitérios, um americano

e outro portuguez, local este que está sem-

pre inundado de agua do mar e dos taes re-

gatos, e sobretudo nas marés cheias elle se

torna mais, e isto em consequência de estar

no mesmo nível e communicar com o mar.

Esta Ilha é bem arejada, e as columnas de

ar sopram sempre do quadrante norte, e ha

dias que são insupportaveis pela força que

trazem, e mui raras vezes se dão em todos os

quadrantes; por esta particularidade a liba

deve ser salutar.

A alimentação d'esta gente consiste em mi-

lho cozido, com carne de cabrito secca ao

sol, e é o seu maior manjar, e lhe chamam
Caehupa. Também usam de leite coalhado.

Eia-aqui em esboço uma descripção do

terreno, das aguas, dos alimentos e da po-

voação, a qual é necessária para a explica-

ção das causas da doença aqui desenvolvida

em Outubro do anno passado, e para a qual

fui nomeado em Dezembro.

CAUSAS DETEMISANTES.

As grandes chuvas que reinaram em Ou-

tubro do anno passado n'esle local e os ar-

dores do sol, que se lhes seguiu, Bzcrani sem

duvida fermentar estes tectos de palha secca

e podre, c d esta putrefação resultou uma at-

mosphera viciada e imprópria para se respi-

rar, cujos miasmas desenvolvidos e desconhe-

cidos na sua essência, deram logar de serem

apreciados pelos seus cffeilos, esta foi uma

das causas.

Estes miasmas, aguas das chuvas vindas

do alto dos. montes, refugiaram-se na tal baixa

onde estão situados os cemitérios, misluran-

do-sc com a agua salgada, e ali estagnada,

iizerain fermentar por meio dos raios solarei

os animaes e os vegetaes, que ali se acham

em suspensão, donde resultou uma maior

quantidade de miasmas pútridos que se uni-

ram aos antecedentes, e por conseguinte au-
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gmenUndo muilo mais a atmosphera ; e boje

com os dados que a sciencia rae fornece po-

demos dizer que estes miasmas são os roais

deleiereos.

Alem d estas causas que no local se de-

ram, acresce mais que b numero dos doentes

aogmentou por causa de famílias inteiras, e

com escravos, que vieram para esta liba em
lanchas vindas de Santo Antão, Ilha próxi-

ma e fronteira a esta, que se rcfogiavam aqui,
vindos doentes, fugindo da doença que então
ali reinava

; já se vé que esta quantidade innu-

meravel de doentes, com os que já aqui ha-
via, infundiram terror pânico no resto da
gente si, e d'este modo caiu tudo doente, e

foi o que encontrei quando cheguei. Eis-aqui

pois as causas, que segundo a minha convic-

ção deram logar ao desenvolvimento d'estas

febres; e ainda addiciono mais uma que é a
povoação estar localisada em uma baixa e á
beiramar.

symftomas.

Demonstraram-se estas febres com o mes-
mo quadro symptomatico que os auclores

apontam, apresentando os ires períodos se-

guintes: frio, calor e suor, comtudo algumas
vezes deixaram de existir conjuntamente, fal-

tando alguns d'elles, como observei ser quasi

sempre o do frio.

A dysenteria e a diarrhea foram symplomas
concomitantes da febre, e que observei con-

stantemente, notando que muitas vezes a dy-

senteria terminava em diarrhea e vice-versa.

Symplomas adynamicos, manifestaram-se em
alguns casos, porém ataxicos nenhums.

Quasi todos eram typos terçãs, algumas
quotidianas, e mui poucas quartãs, e eram
estes dois últimos typos que não havendo cui-

dado com elles atacando-os logo, via-se que
a febre de intermittentc que era, passava a

remittente, revestindo os caracteres typhoides.

Emhm numero isto em resumo e não des-

crevo promiscuamente os symptoroas e as va-

riedades, porque tudo quanto se encontra na
leitura dos auclores sobre taes febres foi o

que notei, e como não offereccram particula-

ridade alguma digna de nota, por isso julgo

escusado o descreve-lo, só sim direi que um
dos que observei ser constante era vomito de
matérias biliosas.

TIATAMBKTO.

k vista de uma innumcravel quantidade de

doentes, e estes já de ires mezcs, a minha
primeira indicação foi de combater a inter-

uúttenie, tanto applicando logo a nosso sul-

pbaio na dóse de quarenta e oito grãos, aos

que estavam mais abatidos, e a de vinte e
quatro aos mais vigorosos, dado em pílulas

de quatro grãos a duas e duas, de duas em
duas horas durante a apyrexia, e ao mesmo
tempo applicando os medicamentos próprios

para combater algum symptoma predominante;

assim, por exemplo, se havia vomito, dava-
Ihes um vomitório, se havia dysenteria, ou
constipação de ventre dava-lbesum purgativo;

e depois d este medicamento ter obrado, se-

guia-se logo a applicação do sulphato de qui-

nino, dando-ihes sempre -para bebida ordiná-

ria algumas infusões emolientes de althea,

ou semente de linho; se havia diarrhea com-
batia pelo opio, ou pelos cozimentos mueila-

ginosos, addiccionando-lhes a tintura de opio

;

se havia cephalgia, applicava synapismos ás

extremidades, e se cila não cedia applicava-os

na nuca, se ce dava algum estado phlogislico

em alguma das vísceras importantes á vida

combatio-o pelo tratamento aniiphlogistico,

local e geral, comtudo o sulphato de quinino

era a base do tratamento, e mesmo applica-

va-o sem receio em presença de um gastro-

enlrite.

Nos casos adynamicos (que poucos foram

e que alguns curei) applicava, alem do tra la-

mento antipblogistico local e geral, e dos de-

rivativos, por meio dos vesicatórios, o sulphato

dc quinino na dóse de setenta e dois grãos

com vinte e quatro de camphora em doze pí-

lulas, e vi que estes estados se desvaneciam
passados tres dias. e chegavam depressa* a

uma terminação feliz, e escaparam sendo doen-

tes estes que chegaram a ler parotides, que
vieram á suppuração; porém nos casos em
que os doentes não podiam tomar o quinino

pela boca, eu lho administrava pelo methodo
endémico, e hetraleptico, porém foram mor-
taes.

Este foi o tratamento idêntico áquclle que

appliquei, e de que tirei vantagem durante o

serviço ultimo de cinco annos e meio na Es-

tação Naval da Costa dc Africa, e que apre-

sentei em um relatório ao Conselho de Saúde

Naval.

Porém lenho a notar uma particularidade

que é, nos casos de dysenterias rebeldes a to-

do o tratamento cediam de prompto á appli-

cação de um vesicatório na região lombar.

É >fora de toda a duvida que o sulpbato dc

quinino é um dos medicamenlbs a que se po-

dia dar o nome de especifico, por isso que sã

cllc foi capaz dc debellar, em pouco tempo,

esta alluviáo de doentes, e é por mim julga-

do como o único, efficaz e prompto remédio

contra similhante enfermidade, e que livrou

tantas pessoas dc serem victimas da morte,

como foram os casos que observei durante
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esta commissão, pois roais de seiscentas al-

mas que por mim foram tratadas, a todos

combati as febres; porém é preciso atlender

que estes curativos foram devidos ás altas do-

ses de sulphato, pois se fosse dose diminuta

não aproveitava, porque não só nio curava,

mas concorria por que ellas continuando

causassem a morte, e como sei que lodos os

facultativos d'eslas possessões applicam o qui-

nino aos grãos, não excedendo o numero de

doze, pelo medo, que têem, é por isso que eu,

iiado e certo do que avanço pela experiência

e pratica de similbantes febres, lhes peço que
appliquem sem medo, pois hão de obter o mes-

mo resultado que eu tenho obtido.

Tenho ainda a notar que não se deve ces-

sar da administração do sulphato de quinino,

sem que o doente aceuse surdez, e é então

quando se deve parar, porque o medicamento
tem debellado a febre.

ESTATÍSTICA.

Tlrai-ntfl do* dijcnlr»

Entrados Morto» rromptos

141 32 109

««Mie w e>

» movimento do*

rw-mbro «t« •*

i doente*

Entrados Morto» Promptos

48 4 U

Cllnlea eim.

Entrados Morto* Proroptoí

430 10 129
•

1

A rasão das diferenças da estatística em
quanto á mortandade é obvia; cila foi maior
no Hospital provisório da Misericórdia, por-

que eram enfermos que ji estavam doentes
ha muito tempo, mettidos nas choupanas sem
remédios, sem meios de subsistência, e que

foi necessário mette-los á força no hospital

;

acrescendo mais que o Facultativo não se im-
portava com clles, porque não lhes fazia a

visita como devia ser, faltando muitos dias

a ella, e por isso estes doentes que morre-
ram quasi todos foram por causa de estragos

consideráveis, que existiam em suas vísceras

ahdominaes, que deram logar ás diarrheas,

ascites e anasarcas, e alguns por causa de
ulceras nos grandes throca n ters e estas gangre-
nosas, cujas grandes suppu rações os mata-
ram; e muitos também morriam, porque de-

pois de curados entregavam-se ás fructas e

ao leite, d'ondo lhes provinha febre intensa

e diarrhea, que os matavam em pouco tem-
po ; e os outros doentes tanto da clinica ci-

vil, como militar, em que havia mais vigilân-

cia, cuidado e interesse dos seus parentes,

não lhes faltava nada e por conseguinte es-

tando n'estas circurostancias favoráveis se

salvaram, è por isso a mortandade não foi

muita.

•OBRE 08 MEIOS BVGIKtlCOS.

Quando cheguei as Àuctoridade* tinham

procurado a limpeza das ruas ; e prohibição

de animaes pelas mesmas, o que se cumpriu

sagradamenle; bem como tendo tido o cuida-

do de fazer recolher ao Hospital estes desgra-

çados que se achavam mettidos n 'estas chou-

panas entregues á sorte ;
porém havia um

cemitério collocado á beiramar, fôra por con-

seguinte das leis de uma sã hygiene, e que

não distava do mar mais de trinta passos, e

os cadáveres eram sepultados na areia, logo

participei á Auctoridade competente a fim de

cessarem ali os enterramentos, e que fossem

sepultados no sitio por mim indicado, que foi

localisado conforme o que a hygiene publica

me ensina.

Os meios hygienicos que aconselhei para

se porem cm pratica, foram destruir estes tectos

de palha podre, e pôr outros novos; se acaso

as posses dos indivíduos não permitlissem

pôr de madeira, o que era mais salutar. Os

taes cemitérios que concorrem a formar par-

tes do pântano, bem como o da beiramar, se

devem calcinar, calcar, entulhar e muralhar,

dar saida quotidiana á agua estagnada, por

meio de uma valia, fazer plantações, e estas

medidas que deviam ser postas em pratica

quanto antes, a fim de que a povoação es-

teja defendida das chuvas que hão de vir,

para que ellas não sejam causa de igual fla-

gello. O Ex.
mo Governador 1

, homem de gran-

de mérito e de conhecimentos scienliGcos, e

I O Conselheiro Fortunato AW Barreiros.
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<]oe aqui 9e achou, examinou tudo, e conhe-

ceu mui bem a summa utilidade d'islo, alem

de outras medidas mais, que elle ordenou,

que se vão pôr já em pratica quanto antes

para o melhoramento tanto dn salubridade,

como do bem estar da povoação ; e se todos

os desejos que S. Ex.
1 quer pôr em pratica

se preencherem, de certo a Ilha de S. Vicente

tornar-se-ha a Cintra d'esta Província, e até

por recreio se poderá viver n'ella.

Ilha de S. Vicente, 31 de Março de 1852.

=Josi Marcos Rodrigues, Cirurgião de Se-

gunda Classe da Armada.

TANGOMÂOS.

DO QUE ERAM W TA.KGOMÃ08 DE QUE SE FALLA

MA ORDENAÇÃO DO ftELM»

HU «Til » DOTA PARA A BUTMU PO TRAFICO DE MMBOS.

Em uma Provisão Regia do 15 de Julho

de 1565, extractada por Duarte Nunes do

Leio na sua compilação de Leis extravagan-

te, se determina: « que quando algum her-

«deiro de algum defunto taogomão, que
« fallecesse nas partes de Guiné, demandar o
i Hospital de Todos os Santos da Cidade de

«Lisboa, pare que lhe restitua a fazenda,

, que ficou do tal tangomão, e que o dito

« hospital arrecadou, por lhe pertencer e lhe

*ser applicada, por Provisões e Regimentos

«de El-Rei D. Manuel seu bisavô, e de El-Rei

«D. Joio seu avô, que santa gloria hajam,

«por o lai herdeiro dizer que não foi citado

0 nem requerido ou que faltou alguma solera-

« cidade, das que conforme a direito se re-

" querem, antes das fazendas dos ditos tan-

1 gomios poderem ser julgadas por perdidas

«e se poderem entregar ao dito hospital, a

«quem são applicadas, os juizes do dito bos-

« pitai e quaesquer outros a que o conheci-

« mento do caso pertencer, não publiquem a

•< sentença final qne no tal caso se houver de
" dar sem primeiro dar a S. A. d'elle e do
.« caso especial conta *.

»'

Esta disposição foi posteriormente inserta

oas Ordenações Filippinas, Liv. i, til. xvi,

§ 6.*, sem diflerença alguma *.

Ora o que eram estes langomãos, cujas he-

ranças, por determinações regias dos Senho-

res D. Manuel e D. João III, foram doadas

to Hospital Real ou de Todos os Santos, co-

mo então se intitulava, da Cidade de Lisboa?

A resposta a esta pergunta tem sido não

1 EiU Lei já éitá impreua no Boletim a pag. 85 da
l-rgiilaçilQ antiga.

> Vide Boletim, Legislaçio Antiga, pag. «43.

pouco varia, segundo os diversos escriptores:

e para isto ouçamos o nosso mais antigo Dic-

cionarista.

« Segundo o jurisconsulto Molina (Tango-
« mao) é palavra .que em terra de pretos si-

« gnifica os que vão pelas feiras e trocam mer-
cancias por negros escravos que trazem aos

« portugueses a vender Querem outros

« que tangomãos sejam os que captivam ho-
« mens livres, quaes eram os que em Guiné
« andavam apanhando negros ; outros final-

« mente dizem que tangomão é o que per-
csuade ao escravo que fuja a seu senhor.

(Bluteau, Vocab., V. Tangomão). O mesmo
escrtptor acrescenta depois que em vista da
Ordenação que citámos, parece que por tan-
gomão se deve entender o que foge da sua
terra e deixa a pátria.

0 illuslre auctor do Elucidário entende
que « os que dizem que tangomão é o que
«foge e deixa a sua pátria e morre fóra

<d'ella, ou por suas culpas, ou por seus par-

« ticulares interesses, tocaram sem duvida
«i no verdadeiro espirito da Lei; pois se a sen-

« tença pronunciada contra os bens do tan-

« gomão ba de subir á presença de El-Rei,

« para se decidir se elles pertencem ou não
«ao Real Fisco, fica manifesto que o dono
« morreu ausente e fugitivo. Não negaremos
« comtudo que havendo passado esta palavra

«de Guiné a Portugal, particularmente se

« entende doa que fogem e morrem por toda

« a Guiné e Cafraria. » Até aqui o auctor do
Elucidário, V. Tangomão. 1

Vè-se pois que eruditíssimos escriptores

tèem tido idéa pouco clara do que eram os

Tangomãos, a que se referem as Leis antigas;

nem a nós nos importára muito a solução

d'esla questão, se ella não esclarecesse em
muita parte a historia do trafico dos negros;

e só achámos notável que tenha escapado, sem
ser notado, o seguinte passo de um escriptor

bera conhecido da Historia das Missões dos

Jesuítas, fallo do Padre Fernão Guerreiro nas
suas Relações Annaes.

Este escriptor, fadando dos trabalhos dos

missionários d'aquella celebre corporação nas

parles de Guiné, diz o seguinte

:

« Também fazem muito serviço a Deus no
« ajudar a descaplivar muitos escravos, que
« sendo livres, os trazem captivos injustamente

« da terra firme de Guiné os mercadores por-

v tuguezes que n'isso tratam, principalmente

« quando consta, por testemunhas, da injus-

« tiça de seu capliveiro, que é ou furiando-os

« e metlendo-os por força noa navios, ou ba-

1 O Dr. Solorzano (Politica Indiana Lib. n)ditque
Tangommngo i o mesmo que Ptmbeiro ou negociante dc

escravos.
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« vendo-os dos outros negros que injustamente

< òs salteiam ecaplivam, (porque basta virem

« ás punhadas, ou arremetler somente um ao

« outro sem rasâo alguma, para o que mais

« pôde captivar o outro e o vender por seu es-

« cravo) ou havendo-os lambem dos tangos-

« mios, ou lançados com os negros, e que
« andam n'este trato pela terra dentro ; os

« quaes são uma sorte de gente, que ainda

u que na nação são portuguezes e na reli-

« gião ou baptismo chrislãos, de tal maneira

« porém vivem, como se nem uma cousa nem
« outra foram

;
porque muitos d elles andam

« nus e pera mais se. acoommodarera, e com
« o natural usarem como os gentios da terra

a onde tratam, riscam o corpo todo com um
a ferro, íerindo-o até tirarem sangue e fazen-

« do n'elle muitos lavores, os quaes depois

« untando com um somo de certas hervas Ibe

» ficam parecendo em varias figuras, coroo

' de lagostas, serpentes, ou outras que maks

« querem ; e d'esta maneira andam por todo

« aqnelle Guiné tratando e comprando escra-

« vos por qualquer titulo que os podem haver,

<t ou seja bom ou seja mau, andando tio es-

« quecidos de Deus, e de sua salvação como
« se foram os próprios negros e gentios da

« terra
;
porque passam n'esta vida os vinte

n e trinta annos sem se confessarem, nem se

« lembrarem d'outra vida nem mundo, mais
« que d'islo de cá, nem também, inda que
« se queiram confessar, têem confessor com
« que o possam fazer, nem que alguma bora

« acertem de o ler, quando vem abaixo ás

« povoações onde ha Igrejas, é de sufficiencia

« que os possam encaminhar, e deciarar-lhe

« o mau estado em que andam, e reduzir a

« melhor vida ; e d'estes confessaram os pa-
" dres alguns que aqui vieram. »

É tão clara esta noticia, e ao mesmo tem-

po tão manifesta a sua importância para a

historia do trafico de negros, que escusámos
fazer quaesquercommentarios a este respeito;

só notaremos o facto notabilissimo de como
se afaziam a tão inhospitos climas, homens
que abandonavam inteiramente os hábitos da
terra natal, para passarem a viver como sel-

vagens, gosando de tão exlensa vida, que, co-

mo diz o escriptor que acabámos de copiar,

passavam vinte e trinta annos sem se con-
fessarem, nem se lembrarem mais que dos
negócios da vida agitada e barbara que ha-

viam abraçado. O costume de cobrirem o

corpo de diversas figuras, e que os tango-

mãos imitavam dos negros, é ainda hoje muito
usado pelos habitantes oVaquellas regiões

;

e muitas pessoas mesmo entre nós lêem
visto homens, especialmente maritimos, que
principalmente nos braços, têem feito gra-

var algumas figuras, quasi sempre de dero-

çio.

Em confirmação da auctoridade do Padre

Fernão Guerreiro transcreveremos aqui o ar-

tigo 10.° do Regimento dado, cm 15 de Ja-

neiro de 1650, a João Carreiro, na qualidade

de Capitão de Cacheu*
« Avisar-me-heis particularmente peloCoa-

« selbo (o Conselho Ultramarino) das pessoa»

» que andarem feitos langomãos, e dos que

« tiverem incorrido n'essa culpa, e de soas

« qualidades, e que utilidade receberá meu

« serviço d'elles se reduzirem e virem povoar

« e viver na povoação, e se convirá on have-

« rá algum inconvenionte em se lhe perdoa-

« rem as culpas que tiverem, e com que coo-

« dições se lhes deve conceder perdão, e do

« beneficio que elles d'isso receberão com o

a mais que vos parecer informar.

»

Esta disposição, ao mesmo tempo que con-

firma o que o P. Guerreiro diz dos lango-

mãos, nos certifica que ainda no meiadodoivu

século continuavam os portuguezes a abra-

çar tão extraordinário habito de vida ; e da

vida inteiramente mundana e brutal que pas-

savam os tangomãos conhecemos, que por

se reputarem em regra adquiridos os sto<

.bens por meios illicitos, eram as soas he-

ranças applicadas a uma obra tão pia como

é o tratamento da pobreza enferma. Entre-

tanto vemos também que o Governo nào

se esquecia de os chamar, quanto isso era

possível, á vida civilisada e cbrtslã, abomi-

nando-se não sómcnle o esquecimento de to-

dos os pensamentos de religião, mas igual-

mente os meios illicitos como os tangomãos

costumavam haver os escravos, porque, e é

justiça dize-lo, ainda no tempo em qoe o

nosso Governo consentia, e de certo modo

promovia a passagem de escravatura para as

nossas Possessões americanas, nunca Ibe foi

indifferente o modo como os pobres negros

eram reduzidos ao infeliz estado de escravos.

i. TAVAEB8 DE MACEDO.

!

VIAGEM DE ANGOLA A CONTRA COSTA

BKRtFTA PBLO

81». AKTO.MO FRANCISCO FEIMEIRA DA S1I.VA POSTO.

{Continuado de pag. 308).

21. Veiu o Soba Cabanga ao quilombo, ao

3uai se relataram os acontecimentos occorn-

os na terra do seu visinbo, e dos quaes ellc

estaria mais que ao facto ; mas não obstante
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isio nJo se lhe occultou absolutamente cir-

cumslaocia alguma, desde o principio até o

ultimo desfecho da lula. Elie se deu por sa-

tisfeito, concluído que foi o relatório, e res-

pondeu, que o Soba Guáxi desejava por to-

dos os princípios os caminhos intransitáveis,

mas caro lhe havia custado a sua ousadia.

Que o desfecho seguido á luta era de gran-

de exemplo para aquelles que de futuro ten-

tarem contender com viajantes, c que se lhe

quizerem entregar o Soba Guáxi, elle Caban-
ga se encarregava da sua punição. Quer fosse

bem ou mal fundado este pedido, o Sargento

liicuça negou-se a entregar o Soba Guáxi,

dizendo que elle se achava em seu poder, e

que seria d'elle que receberia o castigo com-
petente ao seu delicio, e que por esse motivo

se achava resolvido a conserva-lo em seu po-

der. Nada mais disse o SobaCabanga a esta

decisão do Sargento Uicuça, e este prosegu in-

do, lhe pediu para que se quizesse encarre-

gar dos feridos que tinha na sua comitiva, rai-

nistrando-lhes os soccorros necessários ao seu

restabelecimento, poisque no seu regresso sa-

beria recompensa-lo da sua generosidade, c

em seguida lhe entregou o presente que tinha

a fazer-lhe. Pela minha parte também lhe fiz

um pequeno presente, expondo-lhe os moti-

vos da minha viagem, no que se mostrou muito

maravilhado; pois como rac tivesse conservado

mudo espectador ao seu colloquio com o chefe

da comitiva da fiiça, julgava elle que eu fi-

zesse parte do seu séquito. Relativamente aos

nossos feridos, nada absolutamente lhe disse

poisque não absolutamente serem carregados

com a continuação de curativos sempre teriam

de ficar restabelecidos. Encarregou-se pois de
ficar com os feridos da comitiva da Biça, os

quaes foram logo transportados para as po-

voações, e depois de mais alguma demora no
quilombo se retirou satisfeito para a sua li-

ba ia,

25 Falha cm consequência da ebuva.

26 Continuámos a viagem, e fomos fazer

quilombo nas povoações do Soba Gombe. Ca-
minho plano, abundante de riachos, matos
de espinheiro, terreno fértil, léguas andadas
dez, rumo de sul. Em meio caminho foi vi-

ciima de uma atroz perversidade o infeliz So-
ba Guáxi; o desgraçado, solto por ordem do
seu inimigo a titulo de liberdade, não havia

dado trinta passos do logar da sua soltura

quando um chuveiro de flechas lhe atraves-

sou todo o corpo, cravado das mesmas, e sem
vida ahi ficou o iufeliz para servir de pasto

ás feras.

27 Continuámos a viagem, c fomos fazer

quilombo nas povoações do Soba Sanje. Ca-
minho plano, matos dc espinheiro sem agua

no seu transito, terreno fértil, léguas anda-
das dez, rumo de sul.

28 Continuámos a viagem, e fomos fazer

quilombo nas povoações do Soba Bumbj, si-

tuadas na margem direita do rio Nhionja. Ca-
minho plano, matos de espinheiro, sem agua
no seu transito, terreno fértil, léguas anda-
das sele, rumo de sul. Cessa n'esta paragem
o domioio do Soba Cabanga.

Forma uma tnica nação com as tribus an-
tecedentes, os mesmos usos e costumes lhe são

babituaes. Possuem grandes lavouras onde
cultivam toda a qualidade dc mantimento,
sem excepção de alguma espécie, inclusive a

mandioca. As suas creações são cabras e gal-

linhas, e nada mais; fabricam boas mantas
de algodão de diíTcrentes cores e tamarinos,

as quaes são de seu uso, bem como fazenda,

usam arcos, flechas e facões, e poucas armas
reiúnas á imitação do povo Biça, que lhes ser-

vem de relíquias. As manadas do6 elephantes

percorrem geralmente estas paragens, mas co-

mo não ha quem contenda com elles, podeni-

se reputar os proprietários do terreno.

29 Passámos o rio Nbianja em canôas, de
uma milha de largo ; vae desaguar no mar di-

rigindo o seu curso pela terra de Inbambanj.
Continuámos a viagem, e fomos fazer quilombo
próximo á li bata grande do Soba Lóhungue,
situada na margem esquerda do rio Nbianja.

Caminho plano, inatos de espinheiro, terreno

fértil, léguas andadas quatro, rumo de leste.

Tem principio n'esta paragem o Soba Lóhun-
gue. Em ambas as margens do rio Nbianja fa-

bricam sal refinado em grande abundanoia,

concorrendo a ellas de grande distancia via-

jantes á compra do mesmo.
30 Filba em consequência da divisão das

comitivas. Às comitivas da Biça e a aggregada

á nossa no caminho tomaram n'esta paragem
nova derrota em direcção á lerra denominada
Duérua, da jurisdição de Zanguibar. Eu me
dirigi d libata grande para obter do Soba
guias para o caminho, e logo que cheguei a

mesma, expuz ao chefe da lerra os motivos

da minha viagem, rogando-lhe para que me
quizesse ceder alguns pretos para guias, e em
seguida lhe entreguei um pequeno presente.

O Soba Lóhungue me respondeu que me da-

ria um prelo para guia até á povoação de

Riámaduro
;
este, que era um negro fugido dc

Moçambique, e no caso d elle se encarregar

de nos servir de guia para prosegu irmos

ávanle, ficávamos servidos de um perito para

similhanle effeito. Dei os meus agradecimen-

tos ao Soba pelas boas informações que aca-

Digitized by Google



-316
bava de dar-me, e com o preto para guia até

á povoação indicada, me retirei ao quilombo.

1 de Maio. Continuámos a viagem, e fomos

fazer quilombo próximo á povoação do preto

Riámanduro. Terreno montanhoso e fértil com
agua no seu transito, despovoado de arvore-

do, Icguas andadas onze, rumo de sul.

2 Convencionei com o preto Riámanduro
para nos servir de guia até á beiramar, nas

immediações de Moçambique, ou onde bem
lhe aprouvesse, comtanto que não fosse a

grande distancia do dominio portuguez, isto

mediante a gratificação de uma ponta de mar-

fim meão que logo lhe entreguei. Elie me fez

ver que se achava prompto a seguir viagem

para a terra deQuérua, mas logo que se offe-

recia olcasião de emprehender differente der-

rota que se achava disposto a acompanhar-

nos, bastavam alguns dias de demora, reti-

rei-me ao quilombo destinado a esperar pelo

preto Riámanduro, e segundo com clle tinha

convencionado.

3 Depois de haver gratificado o guia do

Soba Lóbungue, o despedi para regressar á

sua povoação. Continuámos paralysados n'esla

povoação despida do seu dono : no dia 5 fal-

íeceu um preto da comitiva de moléstia re-

pentina , e continuámos para I ysados n esta mes-

ma povoação até o dia 6 de Junho. Resolvendo

ou prosegoir a viagem em companhia de uma
pequena comitiva do Sal, isto depois de ter

convencionado com o chefe da mesma sobre

a possibilidade de nos unirmos, pois que o

prelo Riámanduro ultimamente só me dava
frívolas desculpas de se ver impossibilitado

de nos servir de guia. Recebi pois a ponta dc

marfim, e não querendo perder occasião da
pequena comitiva, aguanlei o dia seguinte

para a partida.

7 de Junho. Continuámos a viagem, e fo-

mos fazer quilombo em despovoado, logar de-

nominado Lombulla. Caminho plano, abun-
dante de riachos, matos fechados, terreno fér-

til, léguas andadas dez, rumo de leste.

8 Continuámos a viagem, e fomos fazer

quilombo nas povoações do Soba Birollo. Ca-
minho plano, abundante de riachos, matos
fechados, terreno fértil, léguas andadas dez,

rumo de leste. -

9 Continuámos a viagem, e fomos fazer

quilombo nas povoações do Soba Maxilo. Ca-
minho plano, abundante de riachos,, matos
fechados, terreno fértil, léguas andadas dez,

rumo de leste.

10 Continuámos a viagem, e fomos fazer

quilombo nas povoações do Soba Quiperobe.

Caminho plano, abundante de riachos, matos
íechados, terreno fértil, léguas andadas dez,

rumo de leste.

11 Continuámos a viagem, e fomos fazer

quilombo nas povoações do Soba Hamatuculla.

Caminho plaoo. abundante dc riachos, matos

fechados, terreno fértil, léguas andadas dez,

rumo de leste.

13 Continuámos a viagem, passámos o rio

Muamba a vau, de cinco braças de largo; vae

desaguar no rio Cussaugai; e na sua margem
direita, logar despovoado, construímos o qui-

lombo. Caminho plano, abundante de riachos,

matos fechados, terreno fértil, Jeguas anda-

das dez, rumo de norte. Encontrámos nesta

paragem um quilombo de gente Longoànna

ou Balomgoâona, com direcção para o centro.

13. Continuámos a viagem, c fomos fazer

quilombo em despovoado, logar sem nome.

Caminho plano, abundante de riachos, ma-

tos fechados, terreno fértil, léguas andadas

dez, rumo de norte.

14 Continuámos a viagem, e fomos fazer

quilombo em despovoado, encruzilhadas para

a terra de Quiçanga na beiramar. Caminho pla-

no, abundante de riachos, matos fechados, ter-

reno fértil, léguas andadas dez, rumo de norte.

15 Continuámos a viagem, e fomos fazer

quilombo nau povoações do Soba Lnssue. Ca-

minho plano, matos fechados, abundante de

riachos, terreno fértil, léguas andadas sete,

rumo de corte.

16 Falha para se comprar mantimentos.

17 Falha pelo mesmo motivo.

18 Falha pelo mesmo motivo.

19 Continuámos a viagem, e fomos fazer

quilombo nas povoações do Soba Hamalopa.

Caminho plano, abundante de riachos, mato*

fechados, terreno fértil, léguas andadas dez,

rumo de norte. 1

20 Depois de haver gratificado o chefe da

comitiva do Sal, seguiu elle e â. sua gente,

viagem para as suas povoações, situadas ao

norte do rio Lómupa. Eu me dirigi á povoa-

ção do Soba para obter deste guias para o

caminho, e depois de lhe haver exposto os mo-

tivos da minha viagem, lhe roguei para que

me quizesse ceder alguns pretos para prose-

guir ávante, e em seguida lhe entreguei ura

pequeno presente. Elie me respondeu que me

daria dois pretos ate á libala do Soba Mapeo-

ba, situada a dois dias de viagem d'esta pa-

ragem, poisque se achava a despachar a saa

gente para a terra onde me dirigia ; logo por

consequência occasião mais favorável que não

poderia encontrar, chamando em seguida dois

prelos a quem deu ordem de me acompanhar

ate á povoação indicada. Havendo agradecido

ao Soba o obsequio que acabava de me fazer,

lhe dirigi as minhas despedidas aguardando

o dia seguinte para a viagem.

(Continua).
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PARTE KAO OFFICIAL.

RELATÓRIO

VIAGEM DE IDA, ESTADA E VOLTA AOS HOLLANDEZEA
DA REPURI.ICA HOLLA.NDBKA AFRICANA, EXISTENTE
(IO I.1TERIOR DO SERTÃO RA COMTA DE AFRICAR DOR O
PADRR JOAQUIM OR KARTA RITA MONTAKIIA, CAVAL-
HEIRO DA OADKM DE -OHRHTO, VICARIO DA VARA,
E PAROC0O DA IGREJA DA VILLA DE INBAXRAKE.

Tendo em 18 de Maio dc 1855 chegado a
esla Villa de Iohambane um preto landim
com carias dc correspondência vindas da Re*
publica hollandeza africana, dirigidas á pes-

soa do Governador d esta Villa, em as quaes
pedia que o mesmo Governador se dignasse
enviar junlo áquclle portador pessoa sua bran-
ca, a fim de tratar com elles hollandezes : e

tendo o Sr. Governador de então, Jacinto Hen-
riques de Oliveira, reunido no dia 20 alguns
dos principaes moradores da mesma Villa, e

fazendo ler a dita correspondência, pedia que
em virtude do estado da Fazenda não se achar

habilitada dc meios para poder mandar «ma
pessoa aos hollandezes, que lodos osSrs. mo-
radores, querendo, subscrevessem com o que-

cada qual quizesse, c fosse de sua vontade
para tal despeza; a que todos a rio u iram, e

subscreveram conforme a vontade de cada um,
daodo logo ali os seus nomes. O Sr. Gover-
nador deu por nomeado para ir o Capitão
Mór Francisco Antonio Rangel ; e tendo en-
tão alguém lembrado dc propor, que no caso

de não ir a cfTeito tal ida, a fazerxla com
que cada um subscrevia voltasse á mão dc
seus donos, poisque haveria algum (como a

elle representante) que lhe faria bastante falta

aquillo com que entrava, para alimento dc
sua família ; c tomando cu a palavra, disse

que para segurança dc similhanle empreza e

ida aos hollandezes, propunha que ou o Sr.

A*V 1)0 C. ÍJLT — «M1TF \ÍO*>PV —S«*IÍ t

Governador nomeasse mais uma ou duas pes-

soas para irem com o Sr. Capitão Mór, ou

havendo pessoa que por sua vontade se ofe-

recesse a ir, melhor seria, isto só para assini

poder ir a effeito o que se pretendia fazer'

poisque sendo uma pessoa só esla podia dei-

xar de ir ou por moléstia ou por algum outro

motivo, e sendo mais, sempre alguém ha de

ir adiante: houve n'csla occasião uma outra

pessoa que levantou a sua voz, c disse, se

eu (dirigindo-se a mira) era capaz de ir onde

estavam os hollandezes; ao que respondi, que

não Unha a menor duvida de lá ir, c pór-me

ao caminho, toda a vez que a pessoa do Sr.

Governador me nomeasse: o Sr. Governador

pegou-mc logo na palavra, c disse que acei-

tava desde já o meu ofFerecimento, a que cu

tornei e disse, que cu não me oferecia, por-

que para serviços ninguém se deve oferecer,

mas só propunha o irem duas ou ires pessoas

a fim de poder ler effeito o que se desejava;

o Sr. Governador insistiu, c me deu por no-

meado, o que aceitei de bom grado, dando

a minha palavra de ir aonde se desejava junto

com o Capitão Mor: houveram ditos e oppo-

siçóes, mostrando-sea difljculdade de se poder

conseguir o passar, ele.

Na data de 21 de Maio recebi a nomeação
porescripto para vr á Colónia hollandeza, a qual

é do teor seguinte :

« Governo de Inhambanc.—Terceiro Distri-

cto.— N.' 17.— Sendo necessário a bem do

serviço nacional e real, c interesses commer-
ciaes d 'este Distrícto, mandar tratar com o

Chefe Geral da Colónia hollandeza no serlâo,

c lendo-se no Adjunto de bobtem mui louva-

velmente prestado para esse serviço o reve-

rendo Padre Joaquim de Santa Rita Monta-

nha, Vigário desta Villa, oflcrla que logo

aceitei, por concorrer no mencionado reve-

rendo Padre Vigário todas as qualidades pre-

cisas para bem desempenhar lai commissão,

e na qual vae preslar um relevante serviço ao

Estado , tenho por conveniente ao serviço de
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Sua Magestade nomear o mesmo> reverendo

Padre para a referida commissâo, e ordeno

se aprompte e ponha em marcha o mais breve

possível, sendo acompanhado pelo Capitão

Mór Francisco Antonio Rangel, que faz parte

da mesma Commissâo. Quartel do Governo de

Inhamhane, 21 de Maio de 1855.=( Assina-
do) Jacinto Henriques de 0/iWra=Para o

111.— e Rev." Sr. Padre Vigário Joaquim de

Santa Rita Montanha. »

Achando-mc promplo a marchar no dia 23
[

de Maio, e indo a tomar as ultimas delermi*
j

nações, nesta hora ou pouco antes, o mencio-

nado Capitão Mór se escusou a tal marcha,

apresentando -se ao Sr. Governador com cer-

tas escusas e desculpas (bem escusadas), c en-

tão n'esta occasião foi nomeado o Alferes- ás

Ordens Antonio de Sousa Teixeira para ir

co in migo.

Com data de 23 de Maio recebi as Inslrue-

Çôes do Governo, por onde me devia guiar,

os quaes são do teor seguinte:

Governo de Inhamhane.—Terceiro Distri-

cto Militar.— N.° 170.— III.- c 3ev." Sr.

lucluso achará V. Rev." as Instrucções para

a Commissâo que vae apresenlar-se ao Go-

verno da Colónia hollandeza, bem como um
Oflicioquc deve entregar ao respectivo Gover-

nador, deixando as luzes de V. Rev." quanto

mais seja necessário. Deus Guarde a V. Rev."
Quartel do Governo cm Inhamhane, 23 de

Maio de 1855. =111."' e Rev.-
8

Sr. Padre

Yigario Joaquim de Santa Rita Montanha
= (A6SÍgnado) Joaquim Henriques de Oliveira,

Major Governador.

natrntçòr* para a Coinnilnsuoo^rr var tratar r«n»

• lllutrlsNlmo Cioveenadef da Colónia tioitan.

deaa, nobrt- a abertura doa camiaboa e Ir«lo

eommerelaleom o Villa de mtiaoiaane, «aliei,

todo pelo dito Sr. Ueveraador, par tIo 4o Cl* •

dadae portusjurz JoAo Albaalae em Ofllelo de

ff* de Mio de ««Sff, o«e me rol apreaeatado em
«» de Maio do corrente sano de t»*V

1.° A Com missão é composta do muito re-

verendo Padre Vigário Joaquim de Santa Rita

Montanha, e do meu Ajudante de. Ordens e

Alferes Antonio de Sousa Teixeira, os quaes

reciprocamente combinarão sobre tudo que
disser respeito á mesma Com missão, c o me
lhor modo e maneira de seguirem sen cami

nho, procurando evitar obstáculos, a fim de

se não tornarem suspeitos nas povoações ca-

freaes por onde passarem, devendo desde o dia

cm que saírem d'esta Villa abrirem um itine-

rário, no qual minuciosamente vão assentando

tudo quanto acharem de notável, assim da

qualidade do terreno, caminhos, povoações,

rios, etc., como todas as noticias mineralógi-

cas que podérem colher, assim na ida como

na volta, cujo itinerário me apresentarão

quando regressarem;

2. * Se por qualquer circvmstanofa algum

membro da Commissâo, ou ambos, não podé-

rem seguir seu caminho, ou sejam por força

maior obrigados a voltar para traz, farão que

o portador qnc veiu com a correspondência

da Colónia hollandeza siga o seu caminho

com as cartas e correspondência* que leva

para João Albasine, fazendo toda a- diligen-

cia para que este portador, ilhidindo todas as

vigilâncias dos cafres do sertão, se ponha em

fuga, e vá ao seu destino dar notícia das cir-

cunstancias que occorrerara. Se um membro

da Commissâo adoecer e não poder seguir, o

outro continuará a marcha.

3. ° Chegando a Commissâo á Colónia hol-

landeza procurará o cidadão João Albasine,

e tratando com elle será apresentada ao III

Governador da Colónia, ao quaJ entregarão o

Oflicio que levam, satisfazendo assim aos de-

sejos que elle tem de ver portador meu bran-

co, ido d'este Districlo, para de accordo com-

binarem sobre a. melhor maneira de commer-

ciar com Inhamhane, os caminhos mais cur-

tos e próprios a seguir, desviando-sc dos si-

lios onde a mosca venenosa estraga as caval-

gaduras, e em lima necessidade que ha de com

â sua cavallaria pôr o sertão de Manccussa

em respeito, para que se possa transitar li-

vremente, sem que os negros pratiquem rou-

bos como costumam, visto qae a estrada pelo

caminho do Manecussa é sem duvida a me-

lhor e mais vantajosa, por ser a' mais curta

e de muitos poucos dias de jornada.

«V A Commissâo fará ver ao Governador

da Colónia as vantagens que esta pode tirar

do commercio com este Districto, que tem o

seu porto de mar aoerto ao commercio, não

só nacional como estrangeiro, sem depeodea-

ria de Moçambique, e que por isso podem re-

ceber por aqui todas as suas correspondências.

5. * Que havendo boa fé, como é de espe-

rar, podem os povos, assim da Colónia como

d este Districto. fraternísando com a mesma

boa inlelligencia, reciprocamente negociarem,

satisfazendo suas precisões, e tirarem lucros

que um commercio bem dirigido pode e deve

proporcionar.

6. * A.Commissâo, analysando com aquelle

Governador todas as vantagens commerciaes

entre um e outro Districto. poderá receber do

Governador da Colónia qualquer nota sobre

a projectada abertura dos caminhos e com-

mercio com esta Villa, e por elle assigoada.

e traduzida pelo cidadão João Albasine, não

só para eu conhecer das mesmas vantagens,
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como para de ludo informar o III."* e Ex ."•

Sr. Governador Geral da Província; mas em i

lodo o caso o traio commercial poderá prin-

cipiar desde já como um ensaio.

7.' Deixo á illustraçào da Commissão o

prover em tudo o mais <|iie acharem conve-

niente, c as circumstancias que occorrerem,

demandarem.
Quartel do. Governo de Inhambane, 23 de

Maio de 1855. síAssignado) Jacinto Henri-

ques de Oliveira, Major e Governador.

No dia 25 de Maio saí da Villa dclnhambane
na companhia do meu companheiro o Alferes

Antonio de Sousa Teixeira, e da mais comitiva,

que eram um cabo e quatro soldados de In-

fanteria, um cabo das terras, mas este ia só

para arranjar os carregadores nas terras da

Coroa, dois landins portadores das carias, e

treze prelos, indo dez desles com armas mi-

nhas. Pelas dez beras da manhã seguimos

nossa viagem embarcados, e na conformidade

daslnslrucçõesque recebi (como se vê)comecei

a fazer o meu ilinecario do modo seguinte.

«laerarto ém 4a «/Illa Oe liUatur
pmrm m €•!»! 4>allaa4»aa.

Dia 25 de Maio de 1855. Ás dez horas da

manhã salmos da Villa de Inhambane embar-

cados na minha lancna grande, toda* comi-

tiva que acompanha a Commissão que vae á

Colónia hollandeza no sertão, a qual é composta

de mim, Padre Vigário Joaquim de Santa Rita

Montanha, e do A faros ás ordens do Gover-

nador Antonio de Sousa Teixeira, e vâo de
• companhia na comitiva um cabo de esquadra

e quatro soldados da Companhia de litfan te-

ria de Inhambane. o landim Bangalasse, por-

tador da correspondência que veiu da Colo-

ma hollandeza, e outro companheiro, dezesete

pretos meus captivos e dois do Alferes, indo

dez d estes rom armas de Togo minhas e mu-
niciadas á minha custa, e um cabo das ter-

ras só com o litn dc ir arranjar os carrega-

dores necessários para a bagagem.
Ao meio dio aportamos no sitio do Chkti-

goe para tomar outros dois landins compa-
nheiros do portador, os quaes disseram que os

fossemos receber no Mongo. Logo largámos,

e seguimos viagem. Por as Ires horas da tarde

aportámos no Mongo, no palmar dc Antonio

Luiz de Aragão, e aqui tratámos de comer
alguma cousa, e pernoitámos, daado-nos pa-

lhote o dono do palmar.

Dia 26. Na hora da enchente, quando sc

achava a meia eochente, por as onze e meia

horas do dia, saímos do Mongo embarcados,
-« passámos a Morrombene; aqui desembarcá-

I

mos havia de ser meio dia, e fomos a povoa

-

j
çáo do cahoMaócha o Corré: aqui ficámos, e

logo tratámos de arranjar e procurar manti-

mentos para o caminho, c carregadores.

Dia 27. Domingo. Comprou-se algum man-
timento.

Dia 28. Pilou-se algum mantimento do

comprado Os Hegulos negaram-se a dar gente,

dizendo lodos que tinham dado gcnle para o

CapitAo-mór conduzir suas fazendas ao Ser-

tão, e porisso não tinham, ainda que se lhe

dizia que essa gente que elles tinham dado

ao Capitão 'Mor não era serviço do Estado, e

que nós queríamos gente para serviço do Es-

tado, assim mesmo não se resolviam ; cu par-

ticipei isto ao Sr. Governador da Villa, mas

para evitar mais demoras, que todas podiam

«er prejudiciaes, fui mandando ficar os Régu-

los que mais aporliavam presos á minha or-

dem até darem gente; logo alguns foram apre-

sentando alguma -gente, e o Regulo Mogumbú
pediu soldados para -irem buscar gente. Pre-

sos, foi este Regulo Mogumbú c o Secretario

dofleguloMogoga, e como dessem sua gente,

foram logo solto-». •

i)ia 29. A ppareceu mais gente trazida por

os'fiegulos.

Dia 30. Toda a manhã desde o romper do

dia levaram a fazer cuxes, cerimonias, e me-

zinhas aos landins, e mais alguém ... até ao

meio dia, que nos poremos a caminho. Saí-

mos de Morrombone com toda a .gente com

que saímos da Villa, menos um preto que se

deu por doente na hora da marcha, mais dois

landins companheiros do portador, um outro

que eslava preso na Praça, e foi solto a pe-

dido do Bangalasse, e mais cincoenla e qua-

tro prelos Bi longas das terras, um mercador

de Mamud Amad Saibú, com dez pretos do

cargas. Ás quatro horas da tarde chegámos é
povoaiáo do Guione, irmão do Regulo Con-
dulia, c aqui descansámos para comer, pois

ainda nada se linha comido, c pernoitámos;

deram-nos palhote para dormir.

Dia 31. Por as seis e meia horas da ma-
nhã nos pozemos a caminho, mato grosso, ca-

minho NO. Passámos um rio pequeno cha-

mado Qnicungulo: por as ires horas da ma-
nhã chegámos á povoaçào do landim Cambi,

gente de Ingouna, e aqui encontrámos Ma-
nhambozes. gente doMancouasa, os quaes nos

perguntaram se nós éramos os que íamos para

os hollandezes, e se lhes disse que íamos a

negocio, elles nos oflereceram uma ponta de

marfim grosso de duas a tres arrobas, mais ou

menos, e pediram quarenta peças de fazenda

e duzentas enxadas, fora missangas; nós Ibe

respondemos que não tínhamos entadas, e lhe

o (Terecémos cinco peças: elles fizeram seu reparo
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em nos irmos a negocio, c não levarmos cncha-

rias, nós I lie dissemos que nos linham dito que

as enchadas os duo queriam para onde iamos.

Pcrgunlaram-nos o que levávamos nas caixas,

respondcu-sc-lhe que missangas de Ioda a qua-

lidade, c nos o(Terceeram um denlinho de

marfim e cera; não o quizemos. O dono da

povoarão nos deu um cabaço com pombe, <>

nós lhe demos uma garrafa de espirito de pal-

meira; beberam e ficaram contentes. Daqui
saímos, vindo ellcs manecussas mostrar-nos o

caminho, c seguimos nosso caminho de O. A.

uma hora da tarde chegámos á povoação d»
landim Mulamula, gente de Inguana, e aqui

mandámos fazer de comer, jantamos, e ioda a

gente cozinhou e comeu.. Por as tres horas da

tarde seguimos caminho SO. : por as quatro

horas e tres quartos encontrámos uma grande
lagôa chamada Murraba, e aqui tomámos ao

S. e fomos costeando, c a atravessámos pelo

lado do S. para o SO., sendo sempre cami-
nho de agua, ale que fomos entrar em uni

mato a O. já de noite, aonde atarracámos ••

pernoitámos.

*1\\<IU.

Dia I. Ao romper do dia levantámos cam-
po, e tornámos a ir caminho de SO. e cami-
nho de agua, lagôa-, depois raminho de O.

mato aberto e campo^ Encontrámos outra la-

goa chamada NitemaIJa, e um riacho, esie u

atravessámos, depois todo o caminho mato, c

tarai 11hámos lodo o dia ; ás cinco horas da tar-

de encontramos outra lagôa grande, a que cha-

mam \ilemvii, c onde havia cavalios marinho*,
e fomos á povoarão do landim lilho dolngon-
na, por nome.Macondoene. onde ficámos para
pernoitar, elle nos deu palhota, e lomos bem
hospedados, mandando ate lazer batuque de-
fronte da porta, dansa mm gaitas o tambores
em nosso obsequio por pouco tempo; deu-nos
um bocado de mantimento e uma gallinba, e

nós demos-lhe um capolim e uma garrafa de
espirito, ele.

Dia 2. Ao nascer do sol nos pozemos a ca-
minho do S., indo o mesmo filho do Ingoana
mostrar-nos o caminho que devíamos seguir

para não lermos encontro com a gente do Ma-
necussa que honlem d aqui saiu e passou.
Campo, e uma grande lagôa, depois mato, ou-
tra \ez campo, onde havia burros do mato
a pastar, e vi uma grande garça branca; ou-
tra lagôa a que chamam Nhaliputi, e depois
entrámos noutro mato: aqui se despediu o
landim, filho do Ingoana, indicando o cami-
nho que devíamos tomar; deu-se-lhe uma bra-
ça de zuarte, e um bocado de espirito. Segui-
mos o caminho indicado a SO., e todo o dia
andámos caminho de mato a boa marcha; no

fim da tarde entrámos noutro mate-, já era
sol posto, onde descansámos, e acampámos
para pernoitar, e se mandou faaer alguma
cousa para se comer.

Dia Ao romper do dia levantóoos cam-
po, e seguimos caminho de NO. Saímos do
raato\ campo, lagôa, outro mato, oulra cam-
po, fins das terras do Ingoana. Entrámos
nas- terras de Macuacua em um inalo. Ao
meio dia descansamos por haver agua- perlo,

c dizer o landim que hoje não se encontrava

mais agua para se cozinhar; mandou >e fazer

ée comer, e deu-se de comer á> gente. Ror a
uma e meia hora da tarde seguimos o mesmo
caminho; ao sol posto acampámos ao maio c
pernoitámos.

,

N.B. Na manhã de honlem, dia 2, des-

pedimos Ires bilongas por muilo velhos e
por doenles.

Hoje de noite nos fugiram ires bilongas da,
comitiva, sendo um do Regulo Quifitella. por'

nome Malandelta, outro do Regulo Fervella,

por nome Magabane, e oiilro do Regulo Mala ;

estes, não souberam ou não quizeraiu dar o
nome.

Dia 4. Ao nascer do sol seguimos a mar-
cha andando ate ás duas horas da tarde, que
descansámos para se cozinhar e comer: às

tres boras seguimos caminho, já terras de Ma-
rive, caminho NO. encontrámos um campo
com agua, chamado ou conhecido por nome
Xabani-vua : ao sol posto acampámos no
mato e pernoitámos. Nesta noite se ouviu

gritar a Quizamba n'eslc sitio.

Dia li. Ao nascer do sol, seguimos nossa

marcha e mesmo caminho NO., mato, oade

encontrámos um landi e uma- mulher com
creança, gente de Mariva, que vinham d« ler

ido cortar carne de elefante; faltaram seu ma-

nugo (novidades), o deram noticia de que os

nhumboses (gente do Manccussa) vinham de

Sofalla, e que tinham já passado. Passámos

um outeiro, tudo maio, passámos uma lagôa a

que chamam Inhametanga, cm seguida outra

a que chamam Inbatemanganhana ; no maio

achámos uma friicla a que chamam macilo (pa-

recida com as nossas sorvas) com irei caro-

ços-: á uma hora da tarde descansámos no

mato para se cozinhar e comer. Ás duas ho-

ras seguimos, c sendo já de noite pernoitámos

no mato.

IS. B. Por todos estes matos, que por a

maior parte são abertos, e nos campos ba

grandes quantidades de elefantes, búfalos c

outros aoimaes que não chegam, aos cami-

nhantes.

Dia 6. Ao naseer do sol seguimos o mesmo

caminho, campo por a maior parle; ao meio<

dia descansámos para cozinhar c comer. Por
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a meia hora da (arde seguimos o cumiuho, e

marchámos ale ao sol poslo, que acampámos
no mala.

Dia 7. Ás cídco horas da manhã segui-

mos caminho de NO. c depois ONO., maio

aberto, e campo, encontrámos pequenas la-

goas de agua; por as 10 horas da manhã
atravessámos um rio a que chamam rio Luizc,

e disseram os pretos que a agua era salgada.

Aqui acabam as terras do Mariva c entrámos

nas terras do Chicualacualla (c outros lhe cha-

mam Chiruarracuarra) ; marchámos por um
grande campo onde havia uma grande lagoa,

e comprida, mas estreita ; muitas papoulas

grandes brancas e amarellas; ao meto dia já

jwssado descansámos no mato para *e cozi-

nhar c comer. Á meia hora da tarde segui-

mos c marchámos até ao sol posto, e pernoi-

támos no meio do mato.

Dia 8. Ao nascer do sol seguimos nosso

raminho NO., mato aberto; ao meio dia* des-

rançámos para comer. Toda a manhã de hoje

marchámos sem encontrar agua, e só agora

ao meio dia é que a encontrámos. A uma e

meia hora da tardo- seguimos caminho sempre
de campo. Viu-se uma emma. Ao sol posto

acampámos no campo em um mu linho raso e

aberto. Tendo nós- mandado um landim com
alguns bilongas a uma povoação que diziam

não estava longe, a comprar algum manti-

mento, á noite vieram com dois «polins de

mantimento, e algun» landins da tal dita po-

voação, os qnaes traziam um dente de mar-

fim, cera c secco para vender, que se lhe res-

pondeu que não se queria, por estar secco, e

traziam um fuso de lio de algodão torcido e

fiado por elles, que se lhe comprou por lhe

comprar alguma cousa, e porque nos poderia

servir c o landim exigir para fazer sua con-

veniência, etc Elles estiveram algum tempo,

i? depois retiraram-se. Nós cozinhámos, come-

mos e dormimos.

Dia 9. Ãs seis horas da manhã seguimos

«*aminho NO., campo e mais campo, passá-

mos por um mato cerrado, depois outra voz

campo, mate e mau caminho; outro campo
onde se viu um animal que parecia como Ca-

vallo a que chamam Congonhi ; viram-se de-

pois mais ire* dos mesmos animaes, \iu~sc

um grande pássaro n'uma lagôa, onde descan-

samos ; a esta lagôa chamam-lhe Monhein-
bougo; aqui se cozinhou e conieu-se era meio

dia. Ás duas horas da tarde seguimos nosso

raminho. Devo notar e dizer que n'esla la-

goa também havia bastantes patos, a que se

bzeram alguns tiros, mas nem um ficou ; se-

guindo caminho no mato se matou um gran-

de pato; foi o caho quem o matou. Ao sol

poslo acampámos no campo para pernoitar.

Dia 10. Ao nascer do sul levantamos cam-
po e seguimos nosso caminho. Hoje dia dc

grande neblina, o sol encoberto todo o dia,

os prelos carregadores pouco andavam por

causa do frio que fazia. Viram-sc uns bufa-

los, muitos patos, e uns pássaros grandes a

que lhe chamam trivos. e dizem que estes pás-

saros atacam os passageiros caminhantes indo

sos, matam a pessoa c comenun a. Ás dez ho-

ras da manhã encontrámos agua, que disse-

ram ser um rio, o qual ficava á esquerda do

caminho, c lhe chamam Samgutc; caminha-

mos á vista d cllc, mas em distancia pequena,

c entrámos u um mato, onde descansámos para

se cozinhar v comer, seriam deze meia horas.

Eslc rio dizem chegar ale ás torras do Ma-
necussa. Ao meio dia seguimos caminho, ca-

minho sempre de mato fechado, e mau cami-

nho. Ao sol posto acampámos no mato para

pernoitar.

Dia 11. Ao nascer do sol seguimos oosso

caminho NU., outra vez mato fechado, outro

mato grosso, algumas lagoas pequenas no moio

d 'estes matos. Á uma c meia hora da tarde

acampámos junlo á povoação do landim cha-

mado Chiqucta, para se cozinhar e comer:

acampar e cozinhar foi fora da povoação, po-

rem jantámos dentro do povoação, por o dono

nos dizer e quasi pedir que fossemos comer
dentro, para o que no* estendeu tuna esteira,

e no* offereceu um chirando de massarocas

de milho fresco; c como fosse preciso comprar
algum mantimento para a companha, tivemos

de liear á espera do mantimento até ao sol

posto, porque tinham o mantimento guardado

no mato: e por conseguinte pernoitámos aqui

fóra da povoação.

O landim, dono da povoação, nos avisou

que cm outra povoação ali próxima se acha-

vam Monhambozes.

Dia 12. Antes de nascer o sol levaotámos

do campo, e no» pozeinos a caminho, indo

um landim d'esla povoação amostrar-nos o

caminho que devíamos tomar para nos apar-

tarmos, do logar onde estavam os Monhambo-
zes; fomos marchando por rima do mato sem
caminho nem trilho. Ao meio dia passámos

por uma machumha, onde estavam landins tra-

balhando : ao meio dia e meia hora acampá-
mos para se cozinhar e comer; hoje sc con-
servou a neblina ou nevoa ate ás dez horas

do dia. Ás duas hora» da tarde seguimos e

marchámos até ao sol poslo que acampamos
no mato.

Dia 13. Dia de neblina. Ao nascer do sol

nos pozemos a caminho NO., caminho de

mato; ao meio dia passámos por uma ma-
chumha, onde estavam landins trabalhando na

sua machumbn, c logo adiante havia agua;
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nesta machumba sc afaslaram o mercador

do Mouro Matnud, e sua comiliva, e tomaram

outra direcção diflerenlc da qnc nós leváva-

mos: aqui onde havia agua era maio aberto,

onde descansámos para comer e cozinhou toda

a gente. Aqui quando tudo* eslava cm des-

canso nos appareceram uma porção de landins

Monhambozcs (gente de Manecussu), oito ou

dez, com grande arrogância, vindo muito Mia-

dos por virem a correr, armados de rodcllas

e zaguins, e outra alguma gente landins que

pareciam d'aqucllas terras; os Monhambozes
sc dirigiram ao logar onde nos estávamos,

pergunlando-nos o moli>o por que nós não

tínhamos ido á povoação onde cllcs estavam,

e porque tínhamos fugido delles, que elles

não comiam gente, mas isto com uma oração

muito comprida c faltando muito no Mane-
cussa; respondeu-lhe o Alferes, no íim delles

muito fallarem, que nos nào fugíamos delles,

e que não tínhamos ido á povoação onde el-

les estavam, porque não era nosso caminho,

e que nada tínhamos a fazer ali, nem vínha-

mos de propósito para ali; «lies disseram que
sabiam que nós íamos ao nosso negocio, e

que nos pediam fome (costume do mato). O
Alferes lhe disse que nós também pedíamos
fome ; elles disseram que nós vínhamos cor-

rendo, e que se fossemos á povoação onde el-

les estavam nos podiam dar alguma cousa;

respondeu-se-lhe que nós não vínhamos cor-

rendo, nem fugíamos d elles, porque nada tí-

nhamos com elles, e para prova elles viam

toda a gente sentada a cozinhar seu comer:
se tínhamos vindo aqui é porque procuráva-

mos o logar onde havia agua, ele, para esta

toda gente poder cozinhar e beber. Elles nos

oITcreceram um cabrito, mantimento e um
meado, mas que havíamos de ir á povoação

onde elles estavam para nos dar, c que nós

lhes déssemos alguma cousa. Nós lhe demos
meia peça de zuarte (quatro braças), c lhe

dissemos que nós nao voltávamos para traz;

sc elles nos queriam dar alguma cousa do que
diziam nos trouxessem ou aqui, ou ao logar

onde havíamos ir dormir, que seria a primeira

agua que encontrássemos; elles queriam mais

fazenda dizendo que aquillo que nós lhes de-

mos era pouco, e nós lhe dissemos que nào

se lhe dava mais nada, elles insistiram em
que nós fossemos aonde elles estavam, e nós

teimámos em negar. Deitámos a elles senta-

dos, c fomos jantar. O chefe d'e(les, que era

aleijado dos dedos da mão direita, e não re-

parei se também da esquerda, e outro seu

companheiro, vieram ao logar onde nós está-

vamos comendo, csenlaram*se defronte; de-

pois de estarem um bocado a reparar para

nós, nos pediram mais fazenda: eu lhe disse

que nada mais lhe dava, e que aquelia mes-
ma, se cllcs (aliavam muito, a mandava outra
vez guardar; pediram de comer, dissc-lhes que
aquelle comer era para nós, pediram vinho
do que nós Unhamos ali para beber, respon-
di-llie que fossem beber agua, que na lagoa
havia bastante; pediram missanga, dissc-lhes

que nem um lio lhe dava, por ultimo pediram
uma touca (que é uma tira de panno branco)
para mostrar que se tinham encontrado corn
gente branca; respondi-lhes que escusavam
de estarem a pedir, que nada lhes dava mais.
etc: acabámos de jantar, armmou-se a louç/a

e mais trem, pergiKilei se todos já tinham co-
mido, e iogoque se medisse que todos já tinham
comido, mandei ficar promplo para marchar.

Disseram que estes Monhambozes eram os
que estavam na povoação perto d aqui era

que nós licamos no dia II.

Á uma e meia hora da tarde, seguimos
nosso caminho, deixando os tacs Monhambo-
zes no campo, uns sentados e outros em pé a
olhar para nós: caminhámos até ao sol posto,

e quando íamos a chegar já perto da povoa-
ção do Madiacune, filho do Regulo Chicualla-

cualla, ou Chinalaqualla, nos saiu ao cami-
nho um landim, saído ou apparecido do mato.
que nos avisou perguntando-nos aonde nos
dirigíamos, e se lhe disse que íamos á povoa-

rão, elle então disse que na povoação esta-

vam muitos Monhambozes; fez-se alto, e pen-
sòu-se no que devíamos fazer neste caso. Eu
fui de opinião, havendo ontro caminho que
podessemos tomar sem ser o da povoação era

melhor do que ir e.xpor, e assim se assentou

;

e por fim J?e tratou com este mesmo landim
de nos ir mostrar outro Caminho que não fosse

o da povoação, c qnc nos podessemos afas-

tar d elles; elle nos aceitou a proposta, e no?
foi amostrar outro caminho por longe da po-
voação, retrocedendo um pouco o caminho,
fugindo do logar onde sc achavam os Mo-
nhambozes, porém sc ouviam bem as vozes

na dita povoação; e sendo já noite fechada

e escura entrámos n'um mato fechado, onde
fomos pernoitar, e ao landim, por nos ir mos-
trar aquelle esconderijo, lhe dêmos uma braça

de fazenda: e nós aqui dormimos ao bivaque.

e apertados por não dar logar o mito. Aqui
n'esta noite, por estarmos muito apertados, se

queimou parte da minha cama e o meu ca-

pote de pano.

Dia II. Ao romper do dia seguimos cami-

nho de O. Saímos do mato e entrámos n'um
campo com malinho raso, encontrámos algu-r

mas lagôas de agua (pequenas lagôas); n'uroa

d estas lagôas estavam bastantes elephaotes.

Hoje todo o dia caminhámos já em terras de
Maloios, e só depois do sol posto é quo acam -
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pamos no mato, debaixo de umas grandes ar-

vores, junto a um grande rio a que chamam o

rio Bembe (rio do oiro); e sendo já muito de

noile e tarde que se arcendeu fogo para se

cozinhar, porque o landim Bangalasse, nosso

guia, recomniendou que era preciso tudo ali

por emquanto estar em silencio, até elte man-

dar um dos seu» atravessar o rio e saber no-

vidades, porque d'alli ao Manecussa distava

poucos dias (distante dois dias); foi um a sa-

ber novidades, voltou dizendo que não havia

novidade. Então o landim nosso guia lambem
atravessou o rio para ir visitar seu irmão, que é

o Regulo dos Maloies, e voltou com outros lan-

dins alegre e satisfeito, lendo boas novas de

tua família e de não haver novidade alguma.

Arranjámos as nossas camas ao bivaque, sen-

do já bastante tarde (passava já das dez ho-

ras da noulé) e pernoitámos.

Dia 15. O landim Bangalasse, nosso guia,

logo pela manhã cedo exigiu alviçaras para

si e para os seus companheiros '. Fomos obri-

gados a dar para elle um polló e um ardiam

de Ires braças de zuarte, c ainda queria mais;

nâo ficou contente, e para a sua gente uma
peça dezuarlc para dividirem entre elles. Elle

landim exigiu como por força e por certo mo-
do arremessador, que nâo houve remédio senão

satisfazer, uma camisa branca fina e uma cal-

ça que eu dei do meu bahú, uma camisa bran-

ca, e uma calça azul de pçcolilho boa, e isto

« lhe deu, stv porque nós o que queríamos
era ir para diante.

Por as oito horas da manhã nos pozemos a

caminho, descemos ao rio, e o atravessámos

para o outro lado a vau; este rio corre com
grande corrente de N. a S. Do rio subimos
para as terras e fomos para o S. á povoação

doHeguio dosMaloios-, por nome Chivandana,
landins sujeitos ao Manecussa.

Disseram que o landim que figurava de chefe

ou Regulo era irmão do nosso guia ; elle nos

recebeu muito bem, quando entrámoa na po-

voação, muita festa de toda a gente, ilansas,

cantos, corridas, saltos, pareciam doidos, tu-

do festas dirigida» aos landins nossos guias,

e ao que ia solto, e depois algumas cantigas

foram dirigidas a nós hospedes. O Regulo noa
«leu uma boa e grande palhota, nos trouxe

muito de comer já cozinhado para dar á gente
da nossa companha, outro mantimento era

em dois chirandos, galíinhas, ele, depois os

presentes e presentinhos eram continuados to-

do o dia. Demos ao Regulo de cumprimento

1 Mal empregada* nl» içara» Ih* dcnioi, poúrjur jnl-

£»iM<> nó* termos chegado ao n.»»s« dolmo e entarmu*
b»re« de todo u |>eri;o 4 |>ori|tir> eíle dixias=jú chejá-
•w=) ainda n&o foi «i|ui amHade «lo ramiuno <|ne li-

itumoa a andar r 9 aitxU olw raiavamo* hvrea do |wngo.

(conforme o costume) uma peça de palló, e

uma garrafa de espirito, resto do garrafão

que eu levava. 1 Aqui mandámos fazer de co-

mer e jantámos. N este dia nada mais sc fez,

porque tudo era alegrias e festas, de tarde

continuavam os presentes e visitas dos lan-

dins da terra, e todos a perguntarem por a

gente da Villa que cada um linha conhecido.

Alguns destes presentes foram gratificados

com missa nga c coral, e outros ficaram para
agradecer depois :

.

Á noite trouxeram-n'os mais quatro galli-

nhãs e uma cahrila gorda ; e quando era já

tarde tratámos de descansar. O mesmo Regulo
â noule mandou suas filhas a visitar-nos e

cumprimentar, a quem se lhe deu um quissa ro-

be de carregação a cada uma delias, que
eram duas, e alguma missanga, e com cilas

vinham outras raparigas.

Dia 1G. Amanheceu chovendo, porém de-
pois passou; comprou-sc algum mantimento,
e algum se pilou para os soldados, para o

que o Regulo deu sua g'*nte, e nos demorá-
mos todo o dia na povoação, c lornou-se a

dormir aqui. Antes de nos ucommodarmos se

deu ao Regulo uma peça de zuarte por despe-
dida e agradecimento de alguns presentes que
eram dVllo ou da sua família, c outros foram
agradecidos por quissambeg e missangas

Dia 17. Amanheceu o dia com neblina. Ás
sete horas da manhã pozemo-n'os a caminho,
saímos da povoação, vindo toda a gente da po-
voação e o próprio Regulo acompanhar-nos
fora da povoação, cm boa paz c alegria, des-
pedindo-se lodos: seguimos caminho de NO.,
caminho de palha e machambas, porém fóra

do caminho directo que deviamou lomar, mas
assim era preciso fazer para enganar aquella

gente dos Maloios, e depois achámos mato
aberto : caminhando a margem do rio Bembe,
encontrámos differentes landins no caminho,
passamos por uma povoação, encontrámos ou-
tros landins que faziam mudança de habitação

para outro logar. Por as duas horas da tarde

chegámos á povoação do landim chamado Mu-
diacumue, filho do Regulo Machambo, súbdito

do Regulo Chicuallaqualla ; n'esta povoação
descansámos para se cozinhar c comer, de-

ram-nos palhota para ficarmos, deram-nos
um auppo dc mantimento, uma panella de

• Anni>l*ufimoí:íwrnfSo;nJlolia»iamaiiriipirilo; li-

unam «s aultlmlu» •ludo cabo no caminho bebendo ú tur-

rei!*.

1 Qne nua faíram caro* nl^un* prcaenlei porque o«

nejrroa quando dào algiimu counu ê »empre com Ih>iu iu-

lere*se.

1 (itiatnram-se no* agradecimento* do» prenenlcs, »et»

qiiÍMuml«-s de. carfeftaçilo, aleitai coral e mungar, tnilu

noíMi parliriiUr.

A'.C Cada «i-iuwaoibc mIo doi» lejiço» pegado».

Digitized by Google



— 52* —
pombe, uma laça nu tigella de mantimento

rozido: aqui dormimos a Doite.

N'este dia e nesta povoarão os bitongas

nossos carregadores se revolucionaram, ou se

amotinaram á hora de dar a ração, dizendo

que a queriam mais do que se costumava dar;

Foi cabeça do motim o bi longa deMorrombe-
uclngonune, porém lizeram-sc aecommodar c

entrar na ordem, não houve maior novidade.

Dia 18. Amanheceu «lia claro, ao nascer

do sol pozemo-n'os em marcha caminho do N.

Ás dez horas da manhã chegámos a uma po-

voação de landins dc Machambo; aqui ape-

nas fizemos um pequeno descanso, e segui-

mos nosso caminho. Á uma hora da tarde che-'

gámos a outra povoação de landins do dito

Machambo, onde descansámos para se cozi-

nhar e comer.

Ás duas horas seguimos nosso caminho, en-

contrando caminho de pedra miúda
;
qnasi ao

sol posto chegámos a um logar dc grandes pe-

dras, onde havia grandes poços dc agua nas

mesmas pedras á «nancira de tanques; este

logar parecia ser rio cm occasião dc cheias,

o esta tinha mau gosto e as poças eram mui

fundas. Atravessámos para o outro lado, c en-

contrando logo mato aberto acampámos ali

perto de agua, onde dormimos. Estas pedras

pareciam como as de cantaria.

Nesta noite ouvia-sc grilar muito as qui-

sumbas. 4 muito perto.

Dia 19. Ao nascer do sol levantámos cam-

po e seguimos caminho dc O. O dia claro,

algumas nuvens soltas no céu, o céu com
uma côr azul claro carregado. Caminho de

pedra, mato, algomasiagôas, c era uma d*el-

las haviam bastantes patos grandes, e peque-

nos patinhos; encontrámos uns landins caça-

dores que estavam á caça noutra 4agôa. Ao
sol posto acampámos no mato para dormir, e

então é que sc cozinhou logo para se conter;

tendo-se caminhado lodo o dia em caminhe

dc mato raso.

Dia 20. Ao nascer do sol levantámos cam-

po, c seguimos caminho NO. Porém ao cabo

de um bom andar, perto dc uma e meia hora

dc caminho, sc conheceu c conheceram os

guias que o caminho era errado, c tivemos

dc atravessar para SO. e procurar o verda-

deiro caminho, e encontra ndo-o seguimos di-

recção O. Caminho de pedras e maio; subi-

mos um outeiro c depois o descemos, e na

descida havia uma grande cova dc pedra c

uma grande descida para um rio dc agua do-

ce, aberto na rocha por a natureza, n gran-

de* alturas que mais pareciam muralhas de

pedra ; o chão todo de pedras soltas como sei-

xos de calçada a maior parte, outra pedra
dura v eòr de ferro. Atravessamos este r'm

para o ontro lado e subimos, c andando pou-
co demos com uma povoação de landins, gente
de Maloios, eram onze horas do dia; aqui
descansámos para cozinhar fora da povoação
e comer. Aqui se compraram dois rhirando*
de mantimento e uma massa roca de tabaco
tudo para se dar á gente; cada chirando cu*-
lo» um ca polim. c o tabaco um caporim, tu-

do medido por elles landins, que levaram to-

da a peça. Á uma e meia hora da tarde se-

guimos o caminho, subimos uma montanha
onde havia grande quantidade de pedras gros-
sas duras, c algumas como seixos: quasi ao
sol {tosto entrámos n'uma povoação onde ha-
via só quatro palhotas velhas e pouca gente:
aqui ficámos para dormir, armámos a nossa
barraca dentro da povoação defronte das pa-
lhotas.

Dia 21. Ao nascer do sol seguimos nossa
marcha caminho dc O , descemos uma mon-
tanha dc pedras, atravessámos um grande
lago dc agua feito por a natureza nas pedra»
c com bastante fundo. Subimos outra monta-
ria de rocha viva, e a atravessámos ioda dc
um lado a outro, que foi caminho de duas ho-

ras a hora andar, descemos c achámos outro
lago de agua, e tornámos a subir outra mon-
tanha de rocha viva Nesta rocha ou mon-
tanha descansámos para sc cozinhar e comer
eram onze c meia horas do dia. Observei que
as pedras que punham no fogo para servirem

de pôr as panellas, estalavam, arrebentando
com o calor do fogo, com uma facilidade a

maior possível, e davam estouros que pare-

ciam tiros de espingarda, e saltavam os esti-

lhaços longe com força. A uma e meia da
tarde seguimos subindo ainda esta montanha
e em todo o resto da tarde subimos e desce-

mos seis montanhas todas de rochas vivas; c

chegando ao cume da sexta ao sol posto, acam-
pámos para dormir e descansar dc tanta fa-

diga do mau caminho para* andar. Em todas

a« quebradas ou descidas d estas montanhas
ha grandes tanques com agua feitos por a na-

tureza nas mesmas pedras, e algumas desci-

das são com tacs precipícios que só vistos.

(Continua.)

1 De?o ootar que a pedra <Tc»Ut rocha» tem qoa»i

toda a côr de ferro, como também a rôr de cobre «i<--

brailo, o que indira haverem aqui mina» de ferro r c.»-

bre; lambem »e encontra rica pedra quebrada e core*

lavrada própria para obra».
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mm DO CONSELHO ULTRAMARINO.

PARTE NÃO OFFICIAL.

IIELATOIUO

>E IDA, ESTADA B VOLTA A08
BA REPUBLICA BOLLANDEZA AFMCANA, EXISTENTE
HO INTEBMB DO tEBTAO DA COSTA DA AFRICA; PÕE O
FABRE MAQOIM DE fANTA B1TA MONTANHA, CAVAL.
LEIRO DA DRDRM DE CHR1STO, VIGÁRIO DA VARA,
E PAROCIIO DA IGREJA DA VILLA DE INDAMBANE.

'Continuado de da*. 314.)

Dia 22. Depois de nascer o sol seguimos
caminho de 0., seguindo através da monta-
nha sempre por cinta de pedra, e descendo
esta, subimos outras tres montanhas todas de
rocha; passámos por uma descida entre duas
rochas de grandes penedos que roeltiam medo
e respeito (hontem e boje muito mau cami-
nho de andar um pobre viandante).

Ás dez boras e meia do dia entrámos n'uma
povoação pequena de landins, súbditos dos
bollandczes; esta povoação tem as palhotas

quasi debaixo das pedras, que parece estão

a prectpitarem-se da rocha que Ibe fica por
cima das palhotas. Aqni descansámos e ficá-

mos para se comprar algum mantimento para
a gente. Hoje o dia esteve carregado de nu-
Yens [grossas. Gasta ram-se em mantimento
duas peças de zuarte, e os landins grandes
impertinentes na medição da fazenda; cada
capotim póde-se-lhe depois de cortado cha-
mar ardido. Deram-nos uma palhota para fi-

car, onde pernoitámos.

Dia 23. Estando nós promptos a seguir
nosso caminho, e a por em marcha, vein ter

comnosco o landim Bangalasse, nosso guia, c

dos disse se queríamos ir por melhor cami-
nho, que elle se otTerecia a iaso, mas que era
preciso demorar-nos hoje aqui ; fizemos nosso
juizo, e depois de concordarmos um com ou-
tro, respondemos que elle como nosso guia fi-

ArTN. 00 G. tUT.— PAaTl NÍO 0PP.—S1RIK I.

zessé o que entendesse ser melhor, e o que
elle julgasse, assim se fizesse ; então decidiu-se

o ficarmos ainda boje aqui.

O dia de hoje esteve sempre coberto sem
se ver o sol.

Depois do meio dia entrou na povoação ura

landim dos hollandezes, que deu noticias, e
disse, que da povoação hollandeza tinham saido

quatro homens brancos de cavallo, e que um
d'elles era o Jacob, (e nós suppozemos ser o
Jacob, filho de Goa) e que estes homens tinham
ido na direcção da povoação do landim Cbi-
vandana

; porém perguntando nós para que
fim, ou se iriam a Inhamhane, não soube di-

zer ou não quiz dizer, e assim ficámos na du-
vida se elles se dirigiam a Inhambane 1

.

Dia Si. Dia claro; por as sete e meia bo-
ras da manhã nos pozemos a caminho de O.,
ao principio encontrámos pedra, seguimento
ainda da rocha, depois campo e mato aberto,

e palha; encontrámos um abada, deram-lhe
dois tiros de bala, c foi-se muito fresco; mais
adiante encontrámos outros dois abadas, um
grande e um pequeno junto, também se lhe

atirou; ao primeiro tiro correu com ímpeto

sobre o atirador, outro soldado também dis-

parou o tiro sobre elle, e foi-se embora a

passo curto: logo mais adiante encontrámos
uma lagoa com agua, passámos adiante, e fi-

zemos alto para descansar, cozinhar e comer,

era meio dia e meia hora, aqui jantámos.

Sendo dnas horas da tarde seguimos o cami-

nho, e ás quatro boras da tarde fizemos outra

vez alto na falda de um outeiro, por não ha-

ver agua mais adiante *, se não longe (segundo

diziam os guias); armamos a nossa barraca, e

pernoitámos no mato, de noite sentio-se frio,

e ouviu-se gritar as quisumbas e o leão.

* Depois soubemos que esle* homens tinham ida em
diligencia, mandados por o Commandante General hoJ-

lamlex Schoeman: soubemo-lo depois de chegar nli noa

hollandeses.
* É costume dos landins, quando querem parar e nlo

ir mais adiante, dizerem qua alo hn agua adiante.

— ABRIL 1857. 48
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N B. N'este descanso eu me agoniei c me
zanguei bastante com os guias, por pararmos
tão cedo, dizendo que assim era perder horas

de marcha sem necessidade, e era só demorar
mais a viagem, etc.

Dia 25. Dia claro. Ás sele horas da ma-
nhã nos pozemos em marcha caminho de O.

subindo e descendo nove outeiros de mato
aberto c palha, encontrando alguma pedra,

e sem caminho visto ou trilho de gente. Viu-sc

um abada, encontrámos uma lagòa pequena

de agua, adiante vimos um grande rancho de

elephantes, ao lado esquerdo do caminho que

levávamos, passámos outro logar cm que ha-

via agua em espécie de tanques no meio das

pedras; em todos estes outeiros se encontrara

grandes pedras, e grandes veios de pedra que

mostram haver rocha ali: caminhámos todo o

dia até ser noite fechada, que foi quando achá-

mos agua depois do meio dia, (porque as aguas

que encontrámos foram todas cedo, antes do

meio dia) e então se cozinhou e comeu: armá-

mos a nossa barraca para dormir.

Dia 26. Dia claro. Ás sete horas da ma-
nhã seguimos nosso caminho de O., subimos

e descemos treze outeiros até ao meio dia, e

em todos elles se encontra pedra, e tendo pas-

sado estes treze outeiros achámos um rio de

agua doce com corrente; passámos este rio a

vau, e aqui perto vimos um burro do mato,

subimos outro outeiro, e na baixa encontrá-

mos outra agua, e aqui se fez alto, sendo en-

tão meio dia e meia hora, para se cozinhar e

comer alguma cousa (nós os dois, arroz sim-

ples, porque não tínhamos nada mais). O céu

esta hora annuvcon-se. Ás duas horas da tarde

seguimos nosso caminho, subimos e descemos

outro outeiro, encontrámos ora bonito rancho

de oamelloe, que atravessaram por entre a

nossa comitiva a todo o galope, da esquerda

para a direita, e na descida ou baixa d'este

outeiro encontrámos um grande rio de agua

doce que corria cm tres canaes com grande
força, e linha grandes pedras lisas da corrente

da agua, o atravessámos a pé, e subimos en-
tro outeiro onde se avistou nm bicho da figura

de um tigre pequeno, a que chamara os ne-

gros cAtmfa. Ás quatro e meia horas da tarde

chegámos a uma povoação de landins de Mo-
canc, onde parámos, e pernoitámos fóra das

palhotas, para o que armámos a nossa bar-

raca. Âqui os soldados não quizeram receber

a ração (de mantimento) porque queriam mais
do que estavam em costume receber.

Dia 27. Amanheceu dia coberto de nuvens,
ás Bete horas da manhã saímos d'esta povoa-

ção e seguimos nosso caminho de O., atraves-

sámos um rio de agua doce, onde havia po-

ços ou olhos de agua salgada, d onde esta

gente do sertão fazem sal. Subimos e desce-

mos dez outeiros, Onde encontrámos sempre

pedras, tendo por bom espaço de tempo e ca-

minho andado á vista de um rio de grande

corrente; ás nove horas da manhã atraves-

sámos um rio de agua doce com grande cor-

rente, a que chamam rioTavé. Ás tres eroeia

horas da tarde entrámos n'uma povoação de

landins; aqui fizemos alto para descansar,

cozinhar e comer; deram-nos uma palhota

para dormir e pernoitámos. Também se com-
prou algum mantimento.

Dia 28. Ás sele horas da manhã saímos da
povoação, caminho de O., e bom caminho;
ás dez horas chegámos a uma povoação de
genlcFeras, que passámos adianle.e logo mais

adiante sobre dois outeiros havia palhotas

e gente Fera que ali habitava; estes outeiros

mais se podem chamar serras de pedras, por-

que eram de pedreira: mais adiante onde ha-

via outras stmilhantes habitações sobro as

serras, descansámos na baixa para se cozi-

nhar e comer, eram onze horas, e aqui ha-

via agua perto em um rio. Esta gente nos

deram um supo de mantimento, e uns boca-

dos em liras de carne de camello secca. (Di-

zem que esta gente respeita muito aos bra ar-

cos, e assim indicavam.) Toda aquella gente

correu a nos ver e cortejar.

Á ama hora da tarde seguimos, atravessá-

mos o rio que tinha corrente. Ao anoitecer

acampámos no mato para dormir, armando t
nossa barraca. Por as oito horas e meia 4n
noite saltou o vento aoS. cora força bastante

e frio.

Dia 29. Ás sete e meia horas da manhã
nos pozemos a caminho, vento fresco 6. «*
SO. Subimos e descemos quatro outeiros, al-

guns de muita pedra, encontrando agoa em
algumas baixas; ás dez horas da manhã «n-
iramos n uma povoação ae reras enoe cozi-

nhámos de jantar. Aqui o nesse gaia Banga-
lasse pedin para dar alguns tiros, c deu al-

gnns, cem pontaria para * tX. ; mostres que
fama signal para alguém saber que «lie linha

chegado.

O sol hoje conservou-se lodo o dia coberto.

Á uma e meia hora da tarde seguimos 'Ca-

minho, subimos e descemos «eis evlelre*, «
de soffrivel caminho, á vista grandes monta*

nhãs em altura e comprimento, que passáva-

mos por entre eitos; 'passámos por muitas

montantiaè de milho grosso, vimes pês út mi-
lho da altura qnasi de dois homens, e da
grossura de um pulso, com mudas maçarocas.

Ao sol posto chegámos a uma povoação, pas 1-

sámos adiante, e logo de todos es lados cor-

ria gente gritando e cantando, Indo festas ao

nosso guia Bangalassc, e logo adiante palho-
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tas espalhadas no meio de machambas de mi-

lho, quatro e cinco n'um logar, e chama in-

ibe povoações; havia uma palhotinha só num
logar no meio de um machamba que perten-

cia ao nosso guia Bangalasse; aqui parámos
nomeio de muita festa e cantigas cafreaes:

sendo já noite perguntámos ao landim, nosso

^uia, logar para ficar, e ellc nos deu esta pa-

lola, onde mandámos arranjar jis nossas ca-

mas, e a gente acampou no campo.
O landim aqui foi recebido com grande

alegria e festas por toda a gente da sua fa-

mília e mulheres.

N'esle logar fazia grande frio. Ha curraes

de gado vaccum, e grande gado em tamanho
como o da Europa.

Dia 30. Amanheceu o dia claro, continuá-

mos a ficar aqui n'este logar, porque disse o

landim que havia ali ordem d'aqui esperar

por um mouro que tinha recoramendação de

nos receber aqui, e mandar parle para os

holiandezes da nossa chegada, c que olle é

que nos havia de conduzir.

Pela manhà cedo appareceu a agua que fi-

cou fora gelada.

N este dia veiu a visilar-nos o Regulo fera,

a que chamam Mucia. O landim nos deu de

presente um chirando de milho grosso, e nós

comprámos outro para se dar de comer á

gente; depois nos deu mais, e á gente toda

amendoim, em porção, e maçarocas de milho.

A noite muito frio.

Piai. Dia bonito de sol. De
a agua estava gelada. Continuámos a ticar

parados á espera do mouro.

Hoje almoçámos café e leite. Comprou-se o

mantimento, só o suficiente para a gente pas-

sar hoje. De tarde passou-se revista á gente.

De noite muito frio.

Dia 2. Dia bonito de soJ. De manhã cedo

tomou a apparecer a agua gelada. Continuá-

mos a ficar ainda aqui esperando por o ul

mouro.

Tornámos a almoçar café com leite. Com-
prou-se mantimento só o suíllcienle para a

gente, ele. De noite muito frio.

Dia 3. Amanheceu dia bonito de sol. De
manhã a agua eslava gelada.

logo pela manhã nos appareceu o mouro
Cassimo Carnal, vestido de jaqueta a calças

e chapéu, que mais parecia ser bollandez, e

aos falíamos e cumprimentámos, saudando,

•te. Elia logo que acabou os seus primeiros

cumprimentos, deu as suas ordens, e logo

vieram vaccas, e d estas matou una, tirou um
bocado de earne -que deu para o dono do

curral, o resto da carne nos entregou para

nós e nossa gente; deu ordem para tributo

de mantimento, e logo vieram com manti-

mento tributado que nos entregou, e nós o

mandamos dividir á gente. Bile almoçou com-

nosco, bebendo chá, e comendo Biscoito. Man-
dou um portador para os holiandezes a dar

parte da nossa chegada, e conservou-se com*

nosco n este logar até ao sol posto, que foi

quando se retirou ao seu aposento.

Nós aqui mandámos fazer, e demos ao nosso

guia Bangalasse, uma camisa e uma calça de

zuarte.

De noite muito frio.

Dia 4. Amanheceu dia claro e bonito de

sol. O mouro Cassimo appareceu á hora que

estávamos almoçando, c nos deu logo man-
timento para a gente, e nos disse que áma-
nhã havíamos de partir para diante, de ma-
nhã cedo, que era preciso ficar hoje prompto.

Dia B. Dia de sol claro. Logo depois do

sol fura, ás sete horas da manhã, nos pozemos

todos a caminho, na companhia do mouro
Cassimo Carnal, seguindo nossa marcha; pas-

sámos uma pequena povoação, pouco adiante

a povoação do landim Bangalasse, porém sem
gente, e logo mais adiante a povoação do Re-
gulo Mucia Fera, collocada n'uma montanha
ou serra de pedras, grande povoação e de

muita gente, por as muitas palholas que ti-

nha em roda da serra, cm differentes ordens,

na altura da montanha; aqui também havia

curraes de gado vaccum, carneiros e cabritos.

N'este logar parámos fóra da povoação, e o

mouro foi á povoação tributar gente para

ajudar os nossos bilongas: estivemos mais

tempo porque o Regulo quiz obsequiar, e ti-

nha mandado cozinhar de comer para dar á

nossa gente, e o mandou trazer era cousas

de barro novo, do feitio de pratos, ou gran-

des testos de pano lias; deu-nos uma cabrita,

c mais adiante a mesma gente nos deram um
carneiro. Por as oito e meia horas para as

nove seguimos a marcha, ao principio encon-

trámos pedras de nascente, depois caminho
soffrivel, e parte bom sem mato, encontrando

sempre riachos de agua doce com corrente,

e alguns rios mais fortes; encontrámos outras

povoações da mesma gente Fera, e n'uma des-
tas povoações lambem collocada cm serra ou
monlanha nos deram outro carneiro. Á uma
hora da larde descansámos e almoçámos uma
pouca de carne de vacca assada e cozida, que

levávamos p rompia, junto a uma povoarão

feita sobre as pedras; a gente da povoação

nos trouxe primeiro panellas com agua de be-

ber, c depois nos trouxeram massa cozida de

milho trazida na mesma espécie de pratos de

barro, c posta á figura de broas que come-
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mos com a carne, e nos sonhe bem: aca-

bando dc comer e de ter descansado, segui-

mos o caminbo: encon irámos depois outra po-

voação e seguimos adiante, subimos um ou-
teiro bastante alto e de grande subida : ha-
viam então de ser quatro e meia horas, en-
contrámos ou avistámos dois cavalieiros bem
vestidos, montados cm seus cavados, e logo

que nos approximámos a elles, e ellcs a nós,

cllcs se apeiaram dos cavados e eu me apeiei

da minha maxilla, e nos cumprimentámos
de parte a parte, um delles era o Sr. Joio
Albaziuc, europeu porluguez, que nos foliou

em poriuguez, o outro era um hollandez por
nome Andrek Rensburg. Seguindo lodos para
diante entrámos n uma povoação que é a pra-
ça de João Albazine, onde eslava outro hol-

landez, rapaz de quinze annos, e dois cavai-

los sedados. Aqui a este logar se cbama Pis-
sam Koga, pertence ao Sr. João Albazine, e

elle nos veiu ao encontro para nos conduzir.
Elie nos olTereceu o montarmos nos cavai-

los; eu fui montado por um bocado de lem-

Eo,
c o Alferes lambem foi outro pedaço, etc.

'aqui seguimos adiante, e chegámos a ou-
tro logar a que chamam praça de Lifuvo que
perlencia a um europeu por nome Augusto,

Sue morreu ; aqui se achava uma carruagem
e quatro rodas a que chamam carretas, pu-

xadas ou tiradas por dez ou doze bois. Aqui
parámos c ficámos era já noite, mataram-se
os carneiros; o Sr. Albazine, que a carreta
era sua, trazia n ella pão fresco de trigo, man-
teiga, café, assacar, tabaco e rapé etc. Toda
a noite estivemos sentados a uma fogueira,
conversando, comendo carne assada, pão e
manteiga, e a beber café. Elle me offereceu
rape, c me ericheu a minha caixa, deu tabaco
aos soldados c á gente toda : e sendo já urde,
talvez meia noite, traiamos de descansar e

dormir; cu e o meu companheiro Alferes fo-

mos dormir dentro da carreta, e ellcs dormi-
ram ao pé da fogueira.

Dia 6. Pela manhã cedo tomámos café,

melteram toda a nossa bagagem na carreia,

arranjaram a cama, conforme é costume, na
mesma carreta para nós irmos n'ella á nossa
vontade, entrámos para dentro, melteram dez
bois á carreta ; elles (Albazine, o hollandez, o
mouro e um preto) montaram a cavado, o ra-

paz, e o piloto da carreta, que é inglez, iam
na caixa da dita carreta sentados, os de ca-

vado passaram para diante, c tudo seguiu

caminho, indo ioda a nossa gente alraz da
carreta, bom caminho, limpo e pouco mato;
a meia distancia roais ou medos, era uma hora
da tarde, parámos ao pé de agua, onde se

achava outra carreta em descanso, a qual le-

vava uma família hollandeza, homem, mulher

c filhos que recolhiam á povoação hollandeza

de Zontpansberg, por causa da guerra: a

nossa carreta parou, soltou-se o gado para

descansar, aqui se fez café, comeu- se pào e

manteiga, e beben-se café. Acabada que foi

esta refeição tornaram a metler o gado á car-

reta, e a outra fez o mesmo, nós entrámos

para a carreta, mandou-se marchar a nossa

gente toda para diante, menos os soldados

que iam alraz da nossa carreta ;
seguimos,

indo os cavados adiante da carreta, a nossa

carreta, os soldados, e atraz a outra carreia

onde ia a familia.

Tendo-se andado um pedaço bom de cami-

nho, sc avistaram uma grande porção de pes-

soas a cavado que nos vinham ao encontro,

e logo começaram a dar firos com as soas

armas que traziam, e logoque chegaram janto

á carreta, se apeiaram de seus cavados (tendo

nós já então mandado agradecer os tiros por

tiros dados por a escolta dos soldados, que

deram vinte tiros); nós nos apoiámos da car-

reta, e nos cumprimentámos dando as mios,

e nos saudámos mostrando elles satisfação da

nossa chegada: Indo eram figurões hollande-

zes, era o Juiz do povo, o segundo Comman-

danle, o Commandante ou chefe doDistricto,

negociantes inglczes e todo gente limpa. De-

pois de um pequeno intervallo, nós entrámos

na carreta, elles montaram nos seus cavados,

e seguimos indo elles todos adiante das car-

retas brincando nos cavados.

Quasi ao sol posto entrámos na povoação

hollandeza de Zoutpansberg, onde fomos re-

cebidos com grande quantidade de tiros de

arma dados por os habitantes, tiros de artt-

Iberia do forte, muita gente reunida nas roas

por onde nós iamos em transito, e ao pé da

casa de João Albazine, onde nos apeiámos, se

achava uma grande quantidade de gente, ho-

mens e rapazes, que lodos nos vieram a cum-

primentar dando a mão, e baviá também mui-

tas -senhoras e raparigas, e creançida, entrá-

mos para a casa de Joio Albazine, onde estava

na sala para nos receber sua mulher a Ex.
M

D. Gertina Maria Petronella van Rensburg, t

outras algumas senhoras hollandezas, que to-

das nos cumprimentaram, nos mandaram sen-

tar, c logo veiu uma preta da casa, vestida com

seu vestido comprido (como andam quasi todas

aqui) c uos deu agua ás mãos (costume que

ha a quem chega de viagem), fazendo ante»

e depois sua mesura, offereceram e serviraro-

oos de café. Começaram logo a entrar ho-

mens, e todos dando a mão dc saudação e

fazendo seu cumprimento cm hollandez, que

parecia não acabava. Depois fomos para a mesa

que já estava posta quando entrámos, comida

dc carne de vacca, e no fim outra vez café,
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OSr. João Albazine mandou dar mantimento

aos soldados e á gente, matou logo ama vac-

ca, e deu carne a toda a gente, derara-nos

ama casinha para nos recolhermos, e para

lá si mandou conduzir a nossa bagagem; de-

ram outra casinha velha para quartel dos

soldados.

Demoramo-nos esta noite na casa do Al-

bazioe até passar das dez horas da noite,

sempre a responder a differentes perguntas

que nos faziam os hollandezes.

Dia 7. De manha depois de almoçarmos
em casa de João Albazine na companhia d'çlle

e de sua Ex."* senhora, fomos com o mesmo
Albazine a visitar algumas das principaes

pessoas e auctoridades do paiz.

Ás duas horas da tarde fizeram adjunto ou
reunião geral do povo era casa do Albazine,

por chamada ou convite do Juiz do Poro (que

se achava com as rédeas do governo na au-

scocia do General) para nos receberem, para

o que fomos avisados por o Albazine. Aqui
estando nós presente, en vestido com o meu
habito talar (de batina) c o Alferes com o seu

uniforme, quinzena que ali tinha levado, ban-
da e espada, apresentámos as nossas nomea-
ções qae foram lidas e traduzidas' em hollan-

dez pôr Albazine, e explicado que aquellas

nomeações era o que nos servia do passapor-

tes, pois queriam que apresentássemos passa-

porte; foi então explicado que quem vae cm
serviço do Governo, a ordem ou nomeaçSo
para o serviço em que vae 6 o que serve de
documento, e não precisa de outro passaporte

(e tudo isto cm que elles porfiavam, era por-

que, diz, ali é pratica que quem chega no fim

de tres dias deve apresentar passaporte, e até

oito dar o seu nome ao Chefe do Districto.

Foi-lhe explicado que nós éramos a Coramis-

são vinda de Inbambane, mandada por o Go-
verno portuguez. Entreguei o Officio que le-

vava do Sr. Governador de Inhambane para
o Presidente da Colónia hollandeza, cujo re-

cebeu o Juiz, que era o qae presidia a esta

assembléa; e perguntando-me se trazia mais
algum documento a entregar, respondi que só

trazia as minhas instrucções particulares para

tratar com o Chefe da Colónia e Commandante
General. O Juiz me disse que no dia seguinte

era domingo, c como tal nada se podia fazer

(porque esta gente guarda o dia de domingo á

risca), e que na segunda feira havia de sair a

gente que vae a reunir-se aonde se achava o

Commandante General prompto para irem a

uma guerra, e que elle lá não tinha quem lhe

traduzisse aquella carta, e que assim era ne-

cessário qae fosse d'aqui já traduzida por Al-

bazine, e por isso era preciso abri-la ali

aa presença do lodos para ser traduzida, se

eu dava licença e o meu consentimento, a que
eu annui, dizendo que eu a tinha entregue,

e que attentas as «circumslancias adegadas,

era bom ser aberta, e que a podiam abrir.

Abriram-n'a, leu-se e traduziu-se em hollan-

dez por Albazine, á vista de todos que ali se

achavam, e depois de bem explicado, fatiaram

entre elles cm hollandez, tornaram com per-

guntas coronosco, sobre .caminhos, população

de Inhambane, se havia ou não caça, se po-

diam commerciar, etc, etc, c foram-se reti-

rando.

Eu á noite tive um grande frio que me in-

commodou bastante, e deu cuidado, por que
era mais que uma sesão, com um grande tre-

mor em todo o corpo : bebi uma boa dose de
genebra, e foi preciso que outros me despis-

sem para me deitar, porque o tremor não me
dava logar.

Por alta noite repeliu outra vez o frio, e

dizem que mais cuidado dei, e o frio era com
maior força, e o roeu companheiro Alferes se

encheu de cuidado, mandou ferver agua, fez

chá, e por sua própria mão m'o deu, poisque

cu parecia não ter sentidos; depois soceguei,

abafaram-me, transpirei a ponto de enxarcar

toda a roupa da cama.

Dia 8. Domingo. Fiquei todo o dia reco-

lhido na cama, não tinha vontade de comer
jb só bebi chá por vezes, de tarde tomei uma
chicara de caldo de vacca, o que tudo vinha

de casa de João Albazine, por cuidado que devi

muito á Ex."' Sr.* D. Gertina Rensburg. Al-

guns senhores tiveram a bondade e cuidado

de me visitarem n'csle dia, e alguns por mais

de uma vez, mostrando que devia cuidado, e

me offereceram os seus préstimos.

Dia. 9. Achei-mc melhor.

Dia 10. Saiu a gente para a guerra.

Dia 82. Domingo. De tarde, pelas cinco

horas, entrou na povoação o Commandante
General hollandez Schoeman, acompanhado de

outra mais gente hollandeza, todos a cavallo;

estes deram primeiro tiros fora, e logo foi cum-
primentado com tiros de arma e de peça por

a gente que estava na povoação, e continua-

ram a dar tiros, tanto uns como outros, até

o General chegar, e entrar para uma casa

onde entrou.

Nós tínhamos mandado uniformisar os sol-

dados, e de calça branca, para cumprimentar
o General, e o Sr. Albazine forneceu quinze

cartuxos de pólvora para darem tres descar-

gas, as quaes se deram na sua entrada.

Dia 23. PTeste dia entraram muitas carre-

tas vindas da guerra. Foi hoje que tive no»
ticia, por alem vias, que o Sr. Albazine fizera

o favor de dar (a cada praça dos soldados um
par de sapatos, uma calça azai e uma camisa
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branca
;
porém clles nada me liuhaui ainda

dito.

Dia 26. N'este dia constou que os Manham-
bozes (gente do Manccussa) tinham arrasado

as povoações dos landins maloios por onde
nós passámos, por nos terem deixado passar,

estas terras estão sujeitas ao Manccussa.
Esta noticia corria por certa.

Dia 27. lloje de noite tendo chegado a

esta povoação hollandeza alguns hollandezes

que tinham ido ás terras do Cbicuallauualla,

mandados em diligencia do Governo d aqui,

deram noticia que a gente do Manecussa ti-

nha vindo ate á povoação do landim Chivan-
dana, nos Maloios, onde nós passámos, e es-

tivemos dois dias; clics chegaram ali no fira

de três dias depois da nossa saida d'aquella

povoação, e que vinham em nossa procura, e

nos seguiram por as pisadas pôr espaço de

tres dias, sempre perguntando por nós, e nos

seguiram até as terras que pertencem a elles

hollandezes, e que então desistiram chegando
a passar a povoação do landim Madiacumue,
gente de Mucbambo.

Estes hollandezes também disseram que ti-

veram noticia de que vinham tres mangas de
gente do Manecussa para os encontrar, e que
^por meio dia de marcha adiantada, elles se

'tinham escapado nos seus cavallos; e que tal-

vez esta gente vinha para nos encontrar

Dia 30. Hoje fomos convidados por uma
carta escripla em hollandez, e assignada por

o Commandanle General Sr. Schoeman, diri-

gida a João Albazine, para nos fazer sciente que
boje havia reunião geral, c que nos convidava

para irmos áquella reunião ás dez horas da

manhã.

A hora indicada fomos na companhia do

mesmo Albazine, c tendo-nos dado cadeiras

para nos sentarmos, fomos perguntados cm di-

versas cousas adherentes a Commissão a que

ali nos achávamos, c foi mais para dar conta

da nossa commissão.

Depois de terem sido lidos cm hollandez al-

guns artigos da soa lei do Paiz, foram lidas

Iodas as cartas da correspondência, tanto as

que vieram a Inbambanc, coroo as que foram

de Inhambane ; me foi perguntado se tinba-

mos mais algum documento a apresentar, a

que respondi que nada mais Unhamos senão

as nossas nomeações e instrucções.

P. Que distancia seria de Cbicuallaqualla

para o Manccussa?

I E»ti <e«tr de Manec<i«ia <oube-se ilrjtoi» que Corara

•o CfcicuaJaqualU « íiern grande «trago ali.
•

Respondeu o Alferes Teixeira, treze dias.

P. E do Chicualaqualla para Inhambane?

Bcspondi-lhe que nós trouxemos até chegar

ás terras do Chicualaqualla nove dias de ca-

minho.

P. Que força julgava cu que poderia ir

em commissão para Inhambane, e se oito ou

dez pessoas seriam bastantes?

Respondi, que visto esta ser a primeira vez

que se tentava a passar c a abrir o caminho, e o

Manecussa saber da nossa vinda, c que pelas

noticias que tem occorrido, que eu julgava

deveriam ir em uma força que metta respeito,

c que esta força deve ser para cima de cin-

coenla homens de cavallo : aliás seria talvez

arriscar, pois que o Manecussa havia de fa-

zer opposição forte, porque lhe não convém

este correspondência.

P. Se se poderia continuar no caminho

depois?

Respondi: Logo que se faça subjugar e mel-

ler em respeito o Manccussa, poder-se-ba tran-

sitar livremente.

P. Qual o caminho que cu julgava melhor?

R. Que o de Chicualaqualla me parecia o

melhor, e indo por as terras do Maziva, Ma-

euacua, ele.

P. Se de Inhambane concorrerão ou coadju-

variam em caso de ser preciso bater o Mane-

cussa?

R. Que todas as vezes que naja um trata-

do de alliança entre as duas parles contra-

ctantes, parece não deve haver duvida algu-

ma, não só para bater o Manecussa, uws At-

iro qualquer iusubordinado,

P. Se d aqui poderiam ir commerciar em
Inhambane, e com os navios propriamente,

quer fossem nacionaes, quer estrangeiros?

R. Que todas as minhas respostas eram io*

terinas, não as dava com força de firmeza,

porque tudo isto eram cousas que pertenciam

ao Governo, e por ora não havia contraio feito

;

mas por o encargo que aqui tinha vindo, ifs*

Kondia e dizia, que o negociarem em Inham-

anc poderiam ir a negociar, c quo toda a

vez que no contrato que se fizesse, se assen-

tasse e concordasse em negociar propriamente

com os navios, não haveria duvida, e mais

logoque ali se estabelecessem, o se sujeitas*

sem a pagar os direitos da Alfandega estabe-

lecidos, me parecia não haver duvida que

qualquer pessoa, que ou estabelecida, ou qua
ainda de passagem se achasse ali era occasião

de baver navios no porto, o poder negociar,

e commerciar, pagando os direitos de entrada,

ctc.

P. Se eu já tinha estado no Manecussa?

R. Que eu nunca tia ha ido ao Manecussa,

mas que o Sr. Alferes já lá Unha ido.
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t. (finllo perguntaram ao Sr. Alferes) Se
a gente do Manecussa tinha as povoações
perto umas das outras, ou se distante ; e se

a gente d*elle era rauitaf

R. Que a gente do Manecussa era bastante,

e que as povoações eram perlo umas das outras.

P. Se eram tudo Valuas ou de outra gente,

e quantos Yatuas seriam?
fi. Que gente propriamenta Vatua seriam

uns duzentos, o mais eram landins.

P. Em que logar 6eava o Manecussa, se

para cá do rio Bembe, se para lá do rio, e se

elle geava distante d este rio?

B. Que elle Manecussa fica por a banda dc lá

do rio Bembe ; e que ficava perto com este rio.

P. Se pelos caminhos que noa trouxemos,
os povos sujeitos ao Manecussa tinham as suas
povoações perto ou distantes umis das ontras?

R. Que nós trouxemos um caminho muito
torcido, porque fagiamos das povoações, e quo
as que encontrámos eram distantes, e as pro-

curávamos és mes mais para comprar de co
mer para a geoto; poisque andávamos tres

c quatro dias sem encontrar povoação.

Por ultimo me disse o Commandante Gene-
ral que se eu tinha alguma pergunta a fazer-

Ihc, ou agora n esta occasiâo, ou em ou Ira

qualquer qne ma lembrasse de a fazer, a po-
deria fazer, poisque elle estava prompto a res-

ponder-me. Eu agradeci, e lhe disse, por cm
quanto nada me occorria para perguntar.

Tornou a dizer-me que elle ia a passar a

tratar de outros objectos pertencentes ao Pais,

seco e o roeu companheiro nos quizessemos

retirar, o podíamos fazer, visto que o que
elle ia a tratar levaria muito tempo c demora,
e para mim seria sé de incommodo.
Tornei a agradecer o sen favor o altenção,

e nos retirámos.

Da tarde por as quatro horas da tarde, tor-

Baram-nos a chamar a reunião geral, e nos
disse o Commandaate General, que o povo
dizia que o tempo do frio estava a acabar, e
•que assim era já tarde para emprehender o ir

a Inhambane, porque tinham medo das doen-
ças o da mosca venenosa que mata o gado, e
que por isso nos propnnham duas cousas, que
*ra virmos nós sós, os dois para Lourenço Mar-
eies, e que cllcs nos punham lá á sua custa,

«a ficarmos aqui até outra vtr. chegar o tem-
po do frio, e que então ellcs nos eoempanha-
?»m para Inhambane, eque desse ou resposta

do que escolhia.

Eu respondi primeiro que a isto havia muito
a pensar para poder responder, que não era

resposta qoe se desse de reponte, e que então
até amanhã daria a resposta.

Porém fícando demorado no mesmo logar

algum tempo sentado, porque outros do povo

Miavam, me veiu á Méa o propor o dizer o
meu pensar, o mesmo para que elles julgas-

sem melhor da minha posição, e do meu in-

commodo (porque o sangue me subia e fervia ).

Pedi licença para dizer duas palavras; o Al-

batine que me conheceu me propoz prudên-

cia). E eu com a devida licença (eom toda a

prudência) disse, que nós Unhamos vindo

aqui em commissão do Governo de Inhamba-

ne, mandados por o Governador, em conse-

quência dos pedidos do Commandante Gene-

ral, e de cartas de correspondência dirigidas

ao meu Governador; c quo o mesmo Gover-

nado logoquo recebeu esta correspondência,

reuniu sen Adjanlo, e notneoa-nos em com-
missão para virmos aqui sem demora, a tra-

tar cora o Governo «"este Paiz, o que logo

cumprimos : ora agora, se devia notar que
nós já linhamos feito um grande sacrifício, fa-

zendo toda a diligencia do aqui «negarmos,

fazendo, ou andando a fazer rodeios, e a tro-

car caminhos para alcançar o chegar a salvo,

como |á iit ver, o V. S.
M

todos sabem os ris-

cos que tínhamos por as noticias que aqui icem

corrido, e qoe por isso tínhamos trazido tan-

tos dias de caminho. Que para mim seria um
grande sacrifício o ler de ir agora d'aqui para

Lourenço Marques, e ter de ficar ali, sabe

Deus quanto tempo, e taltez «m anno, por jl

não ser tempo de irmos achar navio que nos

conduzisse para Inhtmbane, e dc mais eu não

podia, nem devia largar a gente 4a minha
comitiva que ma linha acompanhado até aqui,

o que esta gcr.le, era impossível, ainda mes-

mo que fosse comigo até Lourenço Marques,

o fazo4a embarcar para Inhambane porque

era muita, ou fazer outro grande sacrifício o
ter de ir por terra de Lourenço Marqaes até

Inhambane, e itse também seria nnn impossí-

vel, porque tinha de ir passar por a terra do

próprio Ma necossa ; c se cite nos faz espera

por aqui, indo por ali era ir-mc entregar ás

suas garras.

Que o ftcar aqui um anno seria entro grande

sacrifício, porqHC esperar um a buo, a espera

da estação própria, isto era «ma cousa one
nfio podia ser, porque cu e emeneowpanheiro
não tínhamos meios paro aqui ficar e passar

com decência, e sustentar a tanta ^ente; «
que a minha commissão tra/ba sido o vir aqui

c d aqui para inhambane: e que mais dizia,

que nós Unhamos vindo debaiao da condição

e da promessa «e nos acompanharem para

Inhambane, e que nós fiados n'isto fizemos

todas as diligencias daqui chegar: agora n
General desse as providencias qne nem jul-

gasse, porque nós agora nos achávamos á sua

disposição.

Foi-lbe dito isto tudo; conversaram entre
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elles, e eo pedi licença para me retirar, o que
me foi concedido, e retiramos-nos.

Dia 31. Reunidos em Conselho e Adjunto
decidiram o ir para Inbambane, em uma com-
missão de Ires membros, com a gente que se

oferecesse voluntária a ir (isto segundo se me
disse)); reunido o povo tomaram os nomes das
pessoas que se offereceram, que diz foram vinte

e uma pessoas que deram os seus nomes para
irem; nomearam a Commissão que havia de
ir, os quaes foram Abraham, Juiz do Povo, C.
J. Rabi, Notário Publico e Secretario Geral,

Pitle Weberes, Official de Guerra; nomearam
outra commissão para fazer as Inslrucçães, e

nomearam o Commandanle da gente que ha-
via de ir.

AGOSTO.

Dia 1. k noite reunidos, depois de vários

debates e determinações, marcaram o dia terça

feira, 7 do corrente, para ser o dia da saída

daqui.

Porém eu vendo que nada se tratava co-
migo, e tudo que sabia era por ouvir dizer ao

Albazine, e este mesmo o dizia por certa ma-
neira que me fazia desconfiar no pensar, de-
liberei-me a escrever ao Commandante Ge-
neral, perguntando o dia da minha partida e a

maneira como, o qual Officio foi do teor se-

guinte:

« Commissão de Inbambane.— III."' e Ex.—
Sr.—Tenho a bonra de me dirigir a V. Ex.*
como Commandanle General d'este Districto,

perguntando, se me é licito saber, quando è
o dia da minha partida para Inbambane, e

qual a maneira da minha conducção para eu
saber e me poder governar.

Deus Guarde a V. Ex.* Zantzumsbcrg, 4

de Agosto de 1855.— III.- e Ex.- Sr. Schoe-
man, Commandante General d'este Districto.

***Padre Joaquim de Santa Rita Montanha,
Vigário de Inhambane e Presidente da Com-
missão do Governo de Inhambane.

»

Westa mesma data tive a resposta escripta

em hollandez, e traduzida em portugoez por

João Albazine, cuja traducçioécomose segue:

Traduccão.—Rev.- e 111.- Sr. Padre Joa-
quim de Santa Riu Montanha, Padre Vigário

da Villa de Inhambane. Presente era Sout-

panberg.— Zoutpansberg, 4 de Agosto de
1835.— Tenho a honra de aceusar a rece-

pção do Officio qne V. R.- se dignou diri-

gir-me datado de hoje; e com toda a pena do
meu coração, sou obrigado a informar a V. R.—
que fiz todas as diligencias que me eram pos-

síveis para realisar uma expedição de volun-

tários ao fim de acompanhar a V. R.— com
toda a segurança d'este logar até Inhambane;

• to mesmo tempo para se entender com o

III."
0
Sr. Governador, e Ul."" Sr?, morado-

res da mesma Villa, a respeito de um licito

e bem calculado arranjamento, conforme o

plano do 111.— Sr. Piet J. Potgnieter, Com-
mandante General, de quem tenho a honra de
ser successor; mas infelizmente não me foi

possível conseguir, e em consequência da esta-

ção própria estar passada, se me torna im-
possível a obrigar a minha gente a ir, e cuja
responsabilidade não posso (ornar sobre mim.
Por isso tomo a liberdade de perguntar a Y.
R.

n
*, se é do seu agrado o ir em companhia

do 111.— Sr. Albazine, até aonde o mesmo
Sr. podér chegar ; e de que terá a bondade
de me informar, para eu fazer quanto estiver

ao meu alcance, tanto para comV. R.
M

, co-
mo para com a sua comitiva.

Deus Guarde a V. Rev.— Tenho a honra
de ser de V. Rev.— obediente creado—Assi-
nado, S. J. Schoeman, jCommandanle Gene-
ral. =Traductor João Albazine.

Tornei a officiar ao mesmo General em res-

posta á sua attenciosa carta official do modo
seguinte:

Commissão de Inbambane.— Ul."* e Ex. M#

Sr.—Tenho a honra de aceusar a recepção

da attenciosi carta de V. Ex.', em resposta ao

meu Officio datado de boje, e tenbo conside-

rado bem sobre o seu conteúdo, e por elle co-

nheço muito bem lodos os obstáculos que

V. Ex.* tem encontrado n'este povo
;
agora

sou a dizer a V. Ex.' que ainda que a força

que acompanha o 111.— Sr. Albazine seja

muita diminuta, porém como o meu desejo é

o voltar para Inhambane, me promptifico a

ir na companhia do mesmo Sr. Albazine até

onde elle podér chegar, e aonde elle for, eu
irei; mas ao mesmo tempo digo a V. Ez.' que

se elle no caminho voltar por qualquer motivo,

igualmente voltarei na companhia do dito Se-

nhor, pois que não posso arriscar-me a mim,
e arriscar a minha comitiva ao perigo de ir

cair nas mãos dos cafres de Manecussa, que

de certo nos vigiam.

Tenho mais a pedir a V. Ex.' que visto a

minha gente se achar fora d'aqui na Praça

do Sr. Albazine, nos forneça uma carreta a

fim de levar a nossa bagagem até áquelle

ponto, ou mais adiante se possível fosse; fico

esperando todos os soccorros que estiverem ao

alcance de Y. Ex.*

Deus guarde a V. Ex.' Zoutpansberg, 4 de

Agosto de 1855.=Ill.- e Ex.- Sr. S. J.

Schoeman, Commandante General d'este Dis-

tricto.=Padre Joaquim de Santa Rita Monta-

nha, Vigário de Inbambane, em commissão do

Governo de Inhambane.

(Continua.)
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DO CONSELHO ULTRAMARIIVO

PARTE NÃO OFFICIAL,

RELATÓRIO

BA

>K IDA, ESTADA K VOLTA AOS nOLLANDEZB8
DA REPUBLICA BOLLAHDKZA AFRICANA, EXISTENTE
wo interior do seutIo da costa da africa; por o
PADRE JOAQUIM DE SANTA RJTA MONTANHA, CAVAL-
LE!IIO DA ORDEM DE COR1STO, VICARIO DA VARA,
E PAROCHO DA IGREJA DA VILLA DE INHAMBANE.

(CoBlinMdo de pag. 882 )

N'este intervailo aproveitei o dia 5 para nos
irmos despedir das pessoas com quem nos tí-

nhamos mais dado e de quem tínhamos re-
cebido algum obsequio.

Foi n'esta occasião que alguns senhores nos
fizeram conhecer e ver o que andava occulto,

e nos disseram que nós só íamos a ter um in-

commodo debalde, poisque Albazine não nos
queria dizer, mas que elle não ía a parte al-

guma; elle ía só á sua caça de elefantes,

>s seus caçadores, e da caça voltava para
e que nós íamos ter uma massada sem

gosto, etc. Ora isto foi-nos dito por diffcren-

tes, e em diversas casas, e todos quasi por as
- mesmas palavras, por conseguinte não caíram
no chão estes ditos, e pensei, e pensei bem.
Vindo para casa á noite pedi uma conferencia
particular ao Albazine, e cu só com elle me
abri; conlei-lhe o que tinha ouvido, sem di-

zer a quem, e que me disesse elle o seu pen-
sar, e as suas verdadeiras tenções: então elle

sc abriu comigo, e me disse o mesmo ; que elle

não ia a parte alguma mais que á sua caça,

« d'ahi voltava ; se o não tinha declarado era
porque não se queria comprometter com o Go-
verno do paiz ; e me dava o conselho de que
•escrevesse outra carta ao General, dizendo-lhe
que me deliberava a ficar aqui até á estação
própria, e que eu ficasse, que não me falta-

ria de comer, ele.

AWW. DO C. CLT.— PADTE Ti.VO 0FF.—SERIE I.

Tomei mais este conselho, e deliberei-mc a

ficar, não me dando por achado no que tinha

ouvido, e esperar a resposta do General so-

bre o antecedente Officio, e depois escrever.

No dia 6 recebi a resposta do Comman-
dante General, a qual é do teor seguinte, es-

cripta em hollandez e traduzida em portu-

guez:

Traducção.=Rev."* e III."
0
Sr. Joaquim de

Santa Rita Montanha, Padre Vigário da Villa

de Inhambane, em commissão de S. Ex.* o

Sr. Governador da mesma Villa.

Presente em Zoutpansberg, aos 6 de Agosto

1855.

Rev."° Sr.—Eu tenho a satisfação de lhe

fazer sciente que a carreta com bois e todos

os mais pertences, segundo o pedido de V.

R."*, se acha prompta para seguir viagem até

á praça do Sr. JoSo Albazine amanhã pela ma-

nhã para conduzir o que V. Rev." quizer.

Eu tenho a honra de ser, e muito estima-

rei que Deus seja servido que faça muito boa

viagem; e por cmquanlo tenho a satisfação de

assignar-me.—De Y. R." obediente e venera-

dor C. S. —- (assignado) S. J. {Scboeman, Com-
mandante General.— Traductor João Alba-

zine.

Respondi á carta acima do modo seguinte

:

Commissão de Inhambane.

III.
-9

e Ex."° Sr.—Tive a honra de rece-

ber a carta official de V. Ex.* datada de hoje

que muito venero e respeito. Sou a responder

que muito agradeço o obsequio que nos faz,

e sinto de ter dado tanto incommodo a V. Ex.*

cm nos pôr á disposição uma carreta segundo

o meu pedido; porém não nos ulilisaremos

d'ella, porque tendo pensado melhor sobre este

caso, c conhecendo que a gente que acompa-

nha o IU."" Sr. João Albazine é insuficientís-

sima para poder arrojar com qualquer, força

que possa apresentar-se do Manecussa, e isto

seria o querer temaridades, e arriscar-nos a

nós e a esta pouca gente; assim me tenho

determinado antes o ficar aqui á disposição
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de Y. Ex.* até haver opportunidade de poder i

regressar a Inhambane com segurança.

Eu me tenho igualmente determinado a en-

1

tregar ao III."
0
Sr. Albazine quatro cartas para

Inhambane (Ic um mesmo teor, dando parte

da nossa estada aqui, para serem enviadas

por diflercntes vias áquella Yilla ; e ao mesmo
tempo peço a Y. Ex. â que todas as occasiôes

que tiver de poder mandar portador, ou carta

por qualquer via, me faça sciente para eu tor-

nar a incluir igual correspondência.

Mais rogo e espero de V. Ex. 1 que visto

nos determinarmos a ficar aqui até chegar oc-

casião própria, nos mande dar os soccorros ne-

cessários para podermos passar, e viver de-

centemente, assim como sustento á minha co-

mitiva, poisque aqui não temos meios alguns

de poder viver e poder sustentar a nossa gente

da comitiva.

Deus Guarde a Y. Ex/ Soutpanisberg, 6 de

Agosto de 1885.=IH."° e Ex."° Sr. S. J.

Schoeman, Commandante General d'esle Dis-

tricto.= Padre Joaquim de Santa Bita Mon-
tanha, Yigario de Inhambane, em Commissão
do Governo de Inhambane.

Dia 6. N'este dia decidiu-se o ficarmos aqui,

e nos deliberámos a 'isso, porque a geme of-

ferecida voluntária se retirou a pouco e poaco,

fugindo á marcha, e os membros da Commis-
são deram parte de doentes; e nós sós não

achávamos prudente o mettermo-nos ao ca-

minho sós, ou ainda na companhia de João

Albazine, que quizesse-o fazer, qne dizia se

achava prompto a sair, mas ao mesmo tempo
dizia que não promettia o acompanhar-nos
para não faltar: e também algumas pessoas

prudentes, como negociantes estrangeiros in-

gleses, e o próprio Albazine nos aconselhavam
para aqui ficar '. Á noite fomos chamados par-

ticularmente, e nos foi dito por o Sr. C. J.

Rabi, da parte do Commandante General, e

em presença de Albazine, que tudo o que pre-

cisássemos de necessário para vestir ou arranjo

de necessidade o podíamos tomar na loja de

Albazine dando parte ao Sr. Rabi ; e que de

comer para nós os dois, os Srs. Weberes fica-

vam encarregados de nos dar o necessário du-

rante a ausência do Sr. Albazine, e que para

a gente, os habitantes cada um concorreria

com o que podesse.

Dia 7. João Albazine por as sete horas da

manhã saiu para a sua caça ; e nós n'este dia

só chegámos a comer ao meio dia em casa dos

Srs. Weberes, e os dias seguintes comíamos
em a casa onde morávamos o que nos davam
da casa dos ditos Weberes: alguns senhores

1 Gorerno de Republica ê tem força lufflciente que
possa «brigar.

dos habitantes foram dando algum mantimento

e carne para dar á gente, mas nem sempre

vinha, e algumas vezes por dias não havia

que lhe dar, e foi necessário comprar; depois

foi esfriando, que de todo faltou.

Dos senhores que nos ajudaram eu tive cu-

riosidade de fazer nota, e do que davam, etc.

Devo dizer que o Sr. João Albazine desde

que chegámos até sair para a sua caça deu
sempre de comer aos soldados e pretos do meu
serviço particular, e a nós nos dava a sua

própria meza ; a mais gente toda comia á nossa

custa.

Sou obrigado a dizer que nós também não

abusámos do offerecimento, antes fazíamos

toda a economia possível, e não tomámos se-

não o que nos foi indispensável.

Dia 13. Hoje fomos convidados por uma
carta do Sr. Albazine para tornarmos a ir co-

mer da sua mesa, a qual é do teor seguinte:

III."* e Rev.«"Sr. Padre Joaquim de Santa

Rita Montanha.

Zoutpansberg, 13 de Setembro de 1855.

Hontem tive a satisfação de receber um bi-

lhete de Y. Rev."1 cm o qual me pedia man-
timento, e também eu mesmo conheço, isto as-

sim não tem logar nenhum, porisso passo a

entender-mc com o Sr. General a tal respeito;

emquanto a Y. Rev.** e o Sr. Alferes, se se

quizerem utilisar da minha insignificante mesa
emquanto aqui estiverem, está ás suas ordena;

a respeito de mantimentos já mandei procurar,

mas ainda não tive resposta, quando a tiver

darei uma solução a Y. R."\ e para isto tudo

devo entender-me cora o dito Sr., o que se

entende a respeito de mantimentos.

Nada mais se me offerece dizer a Y. R."*

senão mostrar que sou de Y. R.
B<

atlento amigo

e venerador c creado (assignado) João Alba-

zine.

P.S. É meio dia, o comer está na mesa.

Dia 10. Se reuniu Adjunto Geral de todo

o Povo de Dorp de Zoutpansberg, a que aos

fomos convidados; o Commandante General,

depois de me dar uma satisfação, se despediu

do povo e de nós, e me mandou dizer, tradu-

zindo o Albazine em presença de todo o povo;

que elle ia a Moirefiere, onde tinha a sua fa-

mília, e que havia de voltar aqui em Janeiro

que vem, e que eu ficasse descansado, que

elle me dava a certeza de que no dia 1." de

Junho de 1856 pretendia e havia de sair d aqu i

na nossa companhia, cora uma commissão, e

uma força de quatrocentos a quinhentos ho-

mens para nos acompanhar a Inhambane. indo

elle Commandante pessoalmente, se Deus não
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lhe desse algum incomniodo, ou alguma outra

cousa que o embaraçaste. Desejaria voltar da

sua visita que ia fazer, ackando-nos de saúde
perfeita, ele. £ despediu-se de todos dando a

mão.

íTesle intervallo fui convidado para assis-

tir a alguns bailes de casamentos, e então co-

mo estrangeiro tive occasião de observar os

seus costumes e maneiras nas suas festas. O
baile começa logoque os noivos se recebem
na mão e presença do Juiz e duas testemu-

nhas a que chamam mi ralis, e logo n'este acto

pagam as custas do auto do casamento: quanto
não sei, mas tcin paga certa. Ás perguntas aos

noivos contrabenles são as mesmas que se fa-

zem nos nossos casamentos. Chegando a casa

começa logo o baile, havendo sempre quem
toque rebeca, a que chamam violas; a dansa
favorita é o ril, o toque o mesmo; dois ou
tres pares dansam ; para o homem convidar
a madama, é chegando á frente d'ella ou fa-

zendo-lhe uma cortezia com as mãos amba*,
e por a maior parte tocando com as mãos nos

joelhos da madama, e ella não se pode negar
a sair para o meio da sala, seja de que idade

for; no Gm da dansa o varão dá um beijo na
frente das faces á madama ; e algumas vezes

dansam também uma contradansa ingleza,

mas muito antiga, c esta é de muitos pares.

Ma sala da dança entra tudo homens e rapa-
zes, e senhoras de todo o tamanho, c tudo
dansa querendo, c os homens no trajo que que-
rem, ainda mesmo em mangas de camisa. Al-

gumas vezes ouvi cantar algumas senhoras
suas modinhas acompanhadas por rebeca, e

os homens também cantam algumas vezes, etc.

1851

0 dia 1." de Janeiro para aquelle povo é o
seu dia grande, dia de festa geral, todos se

vestem dc novo ou com o melhor que téem;
andam por as ruas todas com armas, em ran-
chos, cantando e brincando, quando chegam
a alguma porta todos disparam as armas, en-
tram por a casa dentro fazendo muita alga-

zarra, se lhe dão alguma cousa de beber, bem,
senão saem; parecem como gente doida, e isto

desde o romper do dia até á noite.

Também observei que ali em sendo noite
não se ouve bulhas nem gritarias por as ruas,

nem mesmo nos chãos das casas, e depois das
oito ou nove horas da noite apenas se ouve
gritar as Quissumbas, ou ladrar os cães.

E prohibido o darem-se tiros depois de ser

noite.

Na dia 8 de Janeiro entrou nesteDorp 1 de

1 l>°rp, «ignííca povoação, ctdftfe »U riUa, etc.

|

Zoutpanaberg por as seis botas da tarde oEx."
Commandante General Sthopon J. Schoeman,

em seu carrinho tirado por quatro cavallos,

debaixo do cumprimento do povo e habitantes,

cora muitos tiros de espingarda, e de peças de

artilheria dados no baluarte, os habitantes o

esperavam nas roas. Chegando elle ao togar

onde eu estava, o meu companheiro Alferes,

João Àlbazine, e alguns bollandezes, também
na rua esperando para o ver passar, elle pa-

rou e se apeiou do carrinho, e logo se dirigiu

a mim cumprimentando, e cumprimentou a
todos, perguntou por a minha saúde e do Al-

feres, e disse que muito estimava ter-nos en-

contrado com saúde; esteve um bocadinho, e

tornou a entrar no seu carrinho, e logo seguiu

seu caminho.

Dia 9. Fomos a cumprimentar o General

em sua casa; elle me disse que tinha arran-

jado tresentas pessoas a mais para irem a

Inhamnane, até mesmo gente das colónias in-

glesas, e que todos estão desejosos que este ca-

minho de Inhamhane seja aberto, e que todos

quando souberam da nossa vinda aqui fica-

ram mui contentes e satisfeitos, etc.

Dia li. Por as dez para as onze horas da
manhã veiu a nossa casa o Ex.

BO Comman-
dante General a despedir-se de nós e a con-

vidar-nos, e mais pediu que Ibe fizéssemos a
honra de ir a Waterberg (caminho de seis dias)

a assistir ao seu casamento, e nos pediu que
lhe déssemos a nossa palavra de assim o fa-

zermos. Nós aceitámos o convite e lhe pro-

mettemos de ir.

De tarde por as duas horas saiu do Dorp
para Waterberg o dito General, e na sua saída

foi cumprimentado por tiros de artilheria e de
fuzil, e algumas pessoas o foram acompanhar
até fóra do Dorp, em cujo acompanhamento
fomos nós todos os portugueses que ali está-

vamos, indo todos a ca vailo.

Dia 15. Saímos nós do Dorp por as oito

horas da manhã, acompanhados por mais al-

guns outros, como foi o Juiz, o Doutor Meri,

e Jacob de Goa, indo nós com os nossos ca-

vallos, e la uma carreta para bagagens; no
caminho se reuniram outras famílias, que fa-

ziam o numero de sete carretas, boa sociedade

e boa harmonia em todo o caminho: chegámos
ali a Waterberg no dia 80, por as nove ou dez
horas da manhã, e logo o General nos deu de
almoçar. Aqai nos conservámos assistindo á
funeção, cuja dansa durou tres dias, começan-
do sempre de tarde, e durando até sol fóra do
dia seguinte

; para mais de cem pessoas entre

homens e senhoras
;
aqui os homens dansavam

com a sua sobrecasaca vestida (boas madamas.)
D'aqui saímos no dia 84 por as duas horas

da tarde, e chegámos ao Dorp no dia í» por

*
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as dez horas da manhã vindo todo o caminho
a cavallo.

No dia 31 chegou a este Dorp o Comman-
dante General com a sua família; logoquc

houve noticia de elle vir, foram umas poucas
de pessoas hollandezas, inglezes, russos, e nós
os portuguezes, a busca-lo ao caminho fora do
Dorp, indo todos a cavallo, e quando houve o

encontro com as suas carretas foi saudado, e

cumprimentado por tiros de espingarda dados
por os que iam ao encontro, a que elle cor-

respondeu com tiros de espingarda, das car-

retas, e com um tiro de peça de uma que elle

trazia ; ali se apeiaram todos, e saudaram-se;
depois foi acompanhado por todos ao Dorp,
vindo elle entio também a cavallo, e a famí-

lia nas carretas, ao todo seis carretas, e os

do acompanhamento vinham dando tiros até

chegar ao Dorp, onde foi recebido por todos

os habitantes dando tiros de arma e tiros de
artilheria; os homens e rapazes se achavam
formados em linha de caçadores, onde deram
tres descargas de fuzil bem dadas, qoe pare-
ciam dadas por tropa, descargas de alegria;

depois o acompanharam em debandada até á

porta da casa onde ía habitar, e aqui se acha-
vam duas peças dando fogo, e continuaram
os tiros desde o meio dia que foi a sua entra-

da, até ás duas horas da tarde, em grande ale-

gria e satisfação.

Nos dias seguintes á sua entrada houveram
difíerentes reuniões do povo na casa de au-
diência (a que chamam cantar), para tratar da
ida para Inhambane. Todos os dias entrava
nova gente de fóra com destino para Inham-
bane. Porém também todos os dias appareciam
novidades de opposição a esta ida para Inham-
bane; uns vinham com a novidade dizendo,
que o Manecussa não tinha querido receber a
embaixada que d'aqui lhe fóra, e que não re-

cebêra o signal que se lhe mandara ; outros
que elle tinha tirado as suas guerras para os
caminhos a esperar a gente que d'aqui fosse

para Inhambane; outros que as aguas d'cste
lado todas estavam envenenadas; outros que
para esse lado não havia caça alguma no ca-
minho; outros que em Inhambane a gente
morria como as gralhas andam no ar; outros
que haviam dez dias de caminho com a mosca
venenosa, que mata o gado c cavallos etc.,

e outras muitas cousas, similhantes.

JCNHO.

A 16 chegou a desejada embaixada do Ma-
necussa por quem se esperava ha tanto tem-

po, e fazia o motivo de apparecer tantas

vidas; e por ella se esperava para se

a ida a Inhambane.
Ouvida que foi, a qual dizia que o Mane-

cussa estava por tudo quanto os hollandezes

lhe tinham mandado propor, menos não acei-

tava o irem caminho de Inhambane, porque

sabia que os portuguezes de Inhambane ti-

nham vindo aqui a pedir guerra contra cite

Manecussa, que a gente de Inhambane era má
gente e sua inimiga; que em 1836 (fallavaai

em épocas) quando elle queria ir para o Norte,

os portuguezes de Inhambane lhe fizeram a
guerra, e lhe inalaram a sua gente, e apon-

taram outras varias épocas e occasiões em que
os de Inhambane os tinham batido e matado

a sua gente; e que agora queriam dar cabo

d'elle procurando a guerra para aqui : se os

hollandezes queriam aqnellas terras, elle Ma-

necussa estava promplo a larga-las, e iria pro-

curar outro logar para se estabelecer, e que
elle estava prompto a pagar tributo a elles

hollandezes, se elles assim- o queriam, ele.

O Commandante General lhe fez ver e co-

nhecer que a gente de Inhambane não tinha

vindo a pedir guerra, mas sim a tratar e fa-

zer amisade com elles hollandezes, e lhe fez

conhecer que assim como o Manecussa preci-

sava da beiramar para ter as missangas e fa-

zendas para vestir as suas mulheres, assim el-

les hollandezes precisavam da beiramar para

terem o que precisam para comer e vestir, co-

mo o panno, as chitas, as sedas ele. (apon-

tando para o seu próprio vestuário) e que elle

queria ir para Inhambane, e havia de ir.

O Secretario da parte do Manecussa disse-

que sim, a gente de Inhambane podia ir, e

querendo ir alguém d'aqui na companhia d'esta

gente, fossem; mas não fossem senão de duas

até cinco pessoas, e não moita gente, porque

o Manecussa tinha tirado as soas guerras para

fóra, e podiam encontrar-se com a gente d'a-

qui em força, e julgando ser guerra podiam

matar a gente branca, e depois haviam de di-

zer que tinha sido o Manecussa.
O General' continuou nas suas tenções, e

arranjou engajar gente voluntária para ir a

Inhambane, fazendo-lhe e oflerecendo-lhe mui-

tas vantagens. Tomaram os nomes dos volun-

tários offerecidos, que foram trinta e tantos.

Nomearam uma commissão, para que foram

nomeados Abraham de Vinary, Juiz do Povo,

Cbristiano J. Rabi, Notório Publico, e Secreta-

rio Geral, e J. Albazine, e um Supplente Lu-

cas de tal : nomearam Commandante da ex-

pedição ao mesmo Abraham.

Eu tomei a deliberação de officiar ao Com-

mandanteGeneral, perguntando o dia da nossa

salda, o qual Officio foi da maneira seguinte:
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Commissão de Inhambane.— N.* 6.

111."' e Ex.*** Sr.—Tendo V. Ex." promet-

tido-nos que no dia 1." do corrente mez sairía-

mos para Inhambane, e achando-se o tempo

adiaDtado, e estando nós aqui á disposição de

T. Ex.* (se me é permittido saber) pergunto a

V. Ex.
1 quando é o dia determinado para a

nossa saida para Inhambane, a fim de me pre-

parar para tal partida e viagem ; de que es-

pero resposta, e as ordens de V. Ex.*

Deus Guarde a V. Ex.* Zoutpansberg, 20 de

Jnnbo de 1856.= 111.- e Ex." Sr. Stophan
J. Schoeman, Commandante General de Zout-

pansberg.=Padre Joaquim deSanta Rita Mon-
tanha, Vigário de Inhambane, Coram issario

do Governo portoguez de Inhambane. «=An-
tónio de Sousa 'Teixerra, Alferes em Commis-
são de Inhambane.
Tivemos resposta em hollandez na data de

SI, em que nos dizia que no dia segunda feira

23 do corrente, pela manhã, havia de ser a par-

tida para Inhambane, na companhia de uma
Commissio ; e assignada por elle Schoeman,
General.

Nio copio a resposta do General por ser es-

cripta em hollandez.

Promptificámo-nos para a saída no dia 23.

saída para ihiahane.

e*o e capital 4e uma da« Colanla* 4on• bailam****», para a Villa «to

«S *f Junh* «> IAM.

Dia 23. Por as oito horas da manhã saímos
do Dorp de Zoutpansberg cumprimentados ou
saudados por tiros de artilheria e de espin-

gardas, dados por os habitantes, na companhia
de uma Commissão hollandeza composta de
Abraham de Vinary, Juiz do Povo, e com o
Commandante da expedição que marcha para
Inhambane, Christiano J. Rabi, Notário Pu-
blico, e Secretario Geral, e Joio Albazioe, ne-

gociante e proprietário porluguez ; e um fu-

lano Lucas supplente, e trinta pessoas da ex-
pedição voluntários: vindo o Commandante
General e outras pessoas por acompanhar fóra

do Dorp; todos a cavallo, alguns a pé, ao todo
seriam cincoenta cavallos, porque vinham al-

guns pretos a cavallo, por acompanharem seus
amos, e cinco carretas; em certa distancia se

despediu o Commandante General, e as pes-
soas que com elle vinham, o General fez as
suas recommendações cm geral, e a cada um
em particular, despedi ndo-se de lodos, e n^sta

occasiao se descansou soltando-se o gado, eram
dez horas da manhã. Uma carreta que por ga-
nhar dez riqdols vinha carregada de marfim
pertencente ao Casimiro Simões, natural de
Goa, estabelecido em Leydeburg, para o lar-

gar em Pissam Kop, ou no Macia, porém a
carreta vinha por conta de muitos, e então a
companha dos bois era de diferentes donos,
os bois não se ligavam e trazia só oito bois,

quando as outras levavam dez, e a do Sr. Rabi
doze; ficou alrazada e tinha encalhado na pas-
sagem de um rio: seria meio dia quando che-
gou ao togar onde estávamos em descanso,

mas estes que já estavam descansados quando
esta chegava, queriam metter o seu gado ás

carretas, e então aqui houve grande questão
entre elles, porque arguiam os d'esta carreta,

que por querer ganhar uma bagatella, queria
quebrar a carreta, estragar o gado, e demo-
rar aos mais, etc. Por motivo d'csta bulha
tres indivíduos se retiraram para o Dorp. A.

uma hora da tarde seguimos caminho, sendo
os que seguiam, fóra nós e a nossa comitiva,

trinta e uma pessoas de cavallo e a pé, as

cinco carretas de bagagens, e cousa de cin-

coenta cavallos.

Todos estes tinham dado os seus nomes para
irem voluntários a Inhambane. Ao sol posto

chegámos á chamada praça Lifuvo de Au-
gusto, e aqui acampámos e se dormiu, nós
ao sereno.

Dia 21. Logo pela manhã primeiro correu

a noticia de que a embaixada do Manecussa
(que ainda se achava ali perto na praça de
João Albazine) queria fatiar a esta gente, por-

tanto esperou-se Veiu aqui o Secretario em-
baixador do Manecussa, com outros, e propoz

que toda esta gente não devia ir para Inham-
bane, e querendo ir, fossem só de duas até

cinco pessoas, e uma carreta só; e reunidos

todos os da expedição hollandeza, e ouvindo

o dito Secretario que fallou o mesmo, e que
o Manecussa não queria que esta gente fosse

para Inhambane, e que elle linba a sua gente

fóra por os caminhos, que podiam ter algum
encontro, etc.

.
Perguntaram quaes então deviam ir, e á

vista d'elles nomearam os nomes dos que ha-

viam de ir, e lhe perguntaram se os conhe-

cia, elle respondeu que sim os conhecia bem.

Aqui deitou-se de fóra o João Albazine; os

da expedição hollandeza assim assentaram em
irem só os cinco nomeados, que foram A. de
Vinary, como Commandante e Presidente da
Commissão, C. J. Rabi, e G. Marenito, que
se offereceu, um inglez por nome James, ou

1 Julgo ter tido manobra, e arranjo feito por alguém

que aqui mesmo te achara, e que lhe convinha atrapa-

lhar e desarranjar a marcha, etc. (J. A.)
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Anci Waldeck, e ura russo por nome Jannes

Werbes ele., os quacs também se offereceram

para irem.

Ora deitando-se de fóra o Albazine, todos os

mais recuaram, porque, diziam, sem elle nada

faziam, c como elle diz ter pratica com os ca-

fres, iodo elle, iriam todos, porque se Gavam
n'elle, e mesmo por eíle ser o mais influente.

Elle se deitou de fóra de tudo para poder

fazer o que bem queria, e pensava no seu en-

tendimento, etc.

Ás duas horas da tarde nos poremos todos

os mesmos da expedição em marcha, passá-

mos um rio, subimos um oileiro, e passámos

outro rio, subimos outro oiteiro, e acampámos
no campo, logar de machambas.

Porém já aqui houveram differenças e di-

visões, porque bontem acampámos todos jun-

tos, e hoje uns acamparam a uma banda, e

outros a outra. Era sol posto.

. Aqui o Sr. Rabi nos convidou para comer-

mos juntos no seu rancho, e dormirmos na
sua tenda, e deu-nos satisfação de honlem o

não ter feito por julgar que o Albazine o ti-

vesse feito.

Nós mandámos procurar algum mantimento

para a gente com missa nga

Dia 25. Depois do sol fóra seguimos cami-

nho, subindo e descendo oiteiros, passámos

as terras de Macbáu, c ás dez horas acampá-
mos, soltaram o gado e almoçou-se. Ao meio

dia seguimos caminho, e ao sqI posto acam-
pámos no campo para dormir.

Dia 26. Depois do sol fóra, seguimos ca-

minho, maus caminhos. Terras de Macia ás

onze horas da manhã, acampámos n'umas ma-
chambas. Aqui ficámos toda a tarde e pernoi-

támos; por duvidas que se solicitam a esta

«onle bollandezes. Estas duvidas são postas

ou inventadas (para não dizer mais) segundo
i>cm julgo por João Albazine com certo fim.

Dia 27. Ainda estivemos parados todo o

dia por os mesmos motivos 4© duvidas, e por

quererem negros, e não os encontrarem, e os

Capitães das povoações dizerem que não téem

gente (historias e pantomimas arranjadas por

quem as sabe arranjar) *.

flontem e boje tornámos a comprar manti-

mentos com missanga, e este caro.

Dia 28. Depois de sol fóra nos pozemos a

caminho, indo só quatro carreias, porque aqui

já ficou uma carreia perteucente a João Al-

bazine, e uma parte da gente da expedição.

Caminho de mato aberto; ás dez horas des-

cansámos ao pé de um rio que tínhamos pas-

sado. Ao meio dia á hora de melter o gado ás

1 Me parece que todoi ali podiam iup|K>r quem era o

•actor d'atM desaraaajos, porque era bem calvo e claro

o que w fatia.

carretas se despediu o Sr. João Albazine, e
outra gente toda. Portanto tive de tirar o meu
bahú da carreta de Albazine, e outra baga-
gem da outra carreta, que agora aqui ficavam

duas carretas, e pedi para metter nas duas
que ainda seguiam. O Albazine na despedida
nos disse que aquelles mesmos não iam senão
até Chicundo, e que ali nos largavam.

Seguimos, indo só duas carretas, e uns doze
ou treze cavallos contando com os nossos, e
umas oito ou nove pessoas. Ás tres horas da
tarde parámos e acampou-se para pernoitar.

N.B. Esta marcha para mim é muito triste

e aborrecida, porque não se vô senão des-
manchos desde o seu principio; logo no pri-

meiro dia desordem e questões entre elles bol-

landezes, por cuja causa tres<se retiraram, ou
ao menos a isso se pegaram, no segundo dia

dando novamente ouvidos aos negros e gente

de Manecussa ; depois novas duvidas appare-

ceram, ora falia de negros, ora mosca vene-
nosa, outros com medos do Manecussa, e as-

sim cada dia lhe apparece uma cousa nova
para os inhibir de seguir a marcha. Hoje o
próprio encarregado da Commissão eComman-
dante da expedição, que é o que leva mais
medos, cheio d'estes medos e duvidas diz que
não vae senão ao rio Bem be (crocodillos fière)

ou rio do oiro, c influe os mais a não seguirem.

Quando elle nos deu a sua palavra tantis-

simas vezes que ninguém iria comnosco, mas
que elle só nos acompanharia no seu cavallo,

c deveria não só como mais velho, mas como
o encarregado desta expedição toda, e ser

em quem o General se confiou, devia influir

aos mais a seguirem adiante.

Dia 29. Domingo. Cbovisco. Ás dez horas

da manhã nos pozemos a caminho, os cinco,

nós, e mais tres que vinham com as carretas,

e duas carretas: maus caminhos, subiu-se uma
serra e passou-se um rio de má passagem;

ás Ires horas da tarde fizemos alto, e acam-
pámos para ficar o dormir.

Dia 30. Chovisco. Ás sete horas da manhã
para as oito seguimos, soffrivel caminho, al-

guma pedra; ao meio dia parámos para des-

cansar. Á uma hora da tarde seguimos subin-

do e descendo outeiros, passámos ao pé de

um grande rio, a que chamam rio Lifavo.

que vem do rio que fica na praça Lifuvo, pas-

sámos por uma pequena povoação de maca ti s-

sas, e fomos acampar no campo quasi á noite.

Aqui se mandou procurar, e comprar man-
timento para a gente com missanga.

Dia 1. Dia bonito. Depois dia encoberto.

Logo pela manhã cedo seguimos, e andou-se
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todo o dia, e só ao meio sê descansou

para se comer, e quasi á noite acampámos no

campo. Terras de Chicundo.

Dia 2. Ás sete o meia horas da manhã se*

£oimos caminho, e andando cousa de uma
hora, mais oa menos, paramos perto de uma
povoação de Landins de Chicundo, e ao pé

de uma serra. Soltaram o gado, e mandaram
chamar a gente do Chicundo.

Aqui se tirou uma peça de zuarte para com-

prar mantimento, pois que até aqui se tem

gasto missanga que comprei na povoação hol-

laadeza de Zouipansberg-. Gastou-se meia peça.

Os da Gomniissao hollandexa ouviram as fal-

ias dos negros de Chicundo, c novas duvidas

se lhe suscitaram, faliaram e questionaram

entre elles, e por ultimo desfez-se a tal Com-
missão que nos acompanhava, um cheio de

medos e duvidas, que era o próprio Presidente

da Commissào, dizendo que podia perder o

seu cavallo na mosca, aindaque o J. Werbes,
russo, lhe oííerecia um dos seus cavallos no
caso de lhe morrer o cavallo, assim mesmo
não aceitou o seguir, dizendo depois que elle

tinha faaiilia, mulher e filhos, que não os po-

dia largar (devo notar, os filhos são todos

casados e estabelecidos, e com filhos) ; outro

que era o Rabi, por doente, e este na reali-

dade estava bastante doente, o Valdek disse

pois também não ia. assim os mais, á exce-

pção do M.' Ma renites, e i. Werbes, russo,

que porfiaram na ida até Inhambane, e diziam

que elles tinham saído com destino para ir a

Inhambane, haviam de acompanhar-nos, acon-
tecesse o que acontecesse.

Eu me mostrei aqui para os que desistiram

bem agoniado e escandalisado, dizendo-lhe

qae aquillo não eram modos de tratar com
gente, que não era nenhum negro ou cão, que
se atira assim no meio dos matos sem mais

modo, etc., que elles me tinham enganado,
e me tiveram enganado, fazendo~me demorar
um anuo para mais, com promessas de me
acompanharem para Inhambane, e que agora

me atiravam no mato como quasi em despre-

za; perguntei ao Sr. Presidente se elle no
Dorp não sabia já que no caminho havia mosca
e outras cousas de que agora linha tantos me-
dos, que isto era vergonha, e que eu mesmo
me envergonhava de tal acontecimento; e que
esta acção que elles acabavam de praticar,

era para dar mais azas aos ingleses para cri-

tica, e que as folhas contariam, porque no
Dorp se achavam bastantes testemunhas, etc.

Só me deram desculpas frívolas, e que de nada
serviam, a fazer-rne a bica doce.

O iannes russo chegou a dizer-lbe que elle

iria a pé, e tomasse os seus cavallos para ir,

e largasse o seu, mandando-o para o Dorp.

Porem a nada se moveu. . . Os dois Sr*. Ma-
renites e Werbes, e nós, tratámos de nos pre-

parar para seguir adiante; tive eu de mexer
novamente com a minha bagagem para a di-

vidir por a gente, isto é da que vinha nas car-

retas.

Aqui pernoitámos.

Dia 3. Bastante vento, e fresco. Estivemos
a espera de gente do Chicundo, dois Landins
a quem já hontem se lhe tinha dado a outra

meia peça de zuarte, para servirem de guias

alé á povoação do Chicualaqualla, e de gento

para carregar a bagagem dos dois senhores.

Ás duas horas da tarde tivemos a gente, e

nos pozemos a camioho na companhia dos dois

Devo dizer qae me lembrou participar ao
Commandante General hollandez este caso,

e o fiz por escripto, o qual foi como se segue.

Coram issão (portugueza de Inhambane.

—

N.° 7.— III."
0

e Ex.- Sr.—-Participo a V.

Ex.* que temos sido acompanhados por os se-

nhores que compunham a Commissão hollan-

deza africana para Inhambane, e tendo che-

gado ao Chicumdo se despediram do nós: o
Sr. Rabi por estar doente, o que nós sa hemos
que na verdade está. Nós havemos de seguir

para diante acompanhados por o M. # Mare-

nite, e Jannes, russo, e não sabemos se po-

deremos chegar a Inhambane a salvamento,

ou se seremos obrigados a voltar a Zoutpan-

sberg para V. Ex.* dar outras providencias,

mas se Deus permittir, havemos de passar a

salvo. Nada mais por era quanto temos a di-

zer a V. Ex.*, porque saberá a fundo tudo o

que tem occorrido.

Deus Guarde a Y. Ex.* Terras de Chicundo,

2 de Julho de 1856. =111.- e Ex.- Sr. S. J.

Schoeman, Commandante General du Zout-

pansherg.= P«rfre Joaquim de Santa Rita

Montanha, Vigário de Inhambane, Presidente

da Commissão portugueza de Inhambane.»
Antonio de Sousa Teixeira, Alferes ás Ordens
em Commissão de Inhambane.

Este Orneio fechado, lacrado e subscripta-

do o entreguei ao Sr. Rabi. O Juiz e Pre-

sidente da Commissão hollandeza me entre-

gou dois Officios fechados, lacrados e subscri-

ptados para o Governador de Inhambane,

sendo um do Commandante General hollan-

dez, e outro da Commissão hollandeza, para

eu os entregar ao Governador de Inhambane.

O Sr. Rabi na despedida nosoffereceu uma
vacca viva, o que eu não queria aceitar por

nos ir causar incommodo, e não ser possível

leva-la só, nos deu um sacco de bieeouto, e

outras cousas bagatellas, etc. Seguimos cami-

nho de mato: porém andámos pouco porque

não foi possível trazer a vacca, que por fim
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fugiu meltendo-se por maio, e por ser já tarde

ficámos acampados n'um mato do mesmo Chi-

. condo, onde armámos a nossa barraca.

Dia 3. Dia bom. Ás sele horas da manhã
nos pozemos a caminho, bom caminho, pas-

sámos por orna povoação de Landins onde nos

deram um cabrito, e um bocado de milho; ás

onze e meia horas descansámos no campo para

comer alguma cousa. Á uma hora da tarde

seguimos; o JannesWerbes matou uma peça

de caça grossa por nome Colbú ; ás quatro ho-

ras da tarde acampámos no mato ao pé de

uma povoação de Landins do Regulo Minga.

Dia 8. Bom dia. Ao nascer do sol segui-

mos caminho, subimos e descemos uma serra

de mau caminho, e muila pedra, passámos

por umas macbambas, e ás dez horas do dia

acampámos no meio de macbambas para sc

comer, e perto de uma povoação de Landins

de Quamminga. Aqui se gastou uma peça de

zuarte para mantimentos.

Aqui cobrimos os cavallos, por dizerem os

guias que para diante baviamos de encontrar

a mosca venenosa ; á meia hora depois do meio

dia seguimos, caminho de mato, e entre pe-

dras, e não se encontrou tal mosca em todo

o caminho, ao sol posto quasi encontrámos

agua nas pedras, em depósitos á espécie de

tanques redondos, e aqui acampámos para per-

noitar.

No descanso da manhã fugiram alguns pre-

tos dos que tioba dado o Chicundo para car-

regar as bagagens dos dois senhores que nos

acompanhavam.
Dia 6. Amanheceu dia encoberto, chovis-

cos. Pozemo-nos a caminho, e n'esta hora se

soube que tinham fugido de noite o resto dos

Landins do Chicundo que carregavam a ba-

gagem dos ditos senhores: tivemos de repar-

tir a bagagem por os nossos carregadores.

Marchámos por entre mato, e serras de pedra

e mau caminho, subimos uma serra onde en-

contrámos agua no cimo da serra cm poços

nas pedras, parámos e almoçámos. Seguimos

caminho de mato com bastante chuva, desce-

mos a serra, andando sempre debaixo de chuva

forte; tivemos de parar n'uma aberta que fez

a chuva no mato para se fazer fogo a fim de

aquecer a gente; havia de ser uma hora da

tarde, porque hoje andávamos sem ver o sol,

e portanto não sabiamos horas certas. Ás duas

horas da tarde seguimos, caminho de mato,

c fomos encontrar uma povoação onde não
havia gente alguma

;
aqui ficámos, e nos uti-

lisámos das palhotas, por ser quasi sol posto,

pernoitámos.

Dia 7. O dia coberto. Depois de sol fora

(por supposição) pozemo-nos a caminho, mato,

subimos uma grande serra de pedra, e mau

caminho, descemos mato, subimos outra serra

de pedra e mau caminho, descansámos no
cimo da serra, eram onze e meia horas do
dia, havia sol. Á uma hora, seguimos, mato,
descemos a serra, e passámos ás terras de
Mandaliila, encontrámos machambas, e povoa-

ções de pretos, e chegámos á povoação do Re-
gulo Mandaliila, haviam de ser duas noras da
tarde; aqui parámos, soltámos os cavallos, e
comprou-se mantimento para a gente, e ficá-

mos a tarde e a noite; já se sabe fóra das
palhotas.

Dia 8. Bom dia. Ao nascer do sol segui-

mos caminho, mato, porém bom caminho, en-
contrámos umas machambas e povoações, pas-

sámos adiante para achar agua, a qual só a en-
contrámos ás onze horas do dia, n'uma lagoa,

porém era mais lodo que agua, a gente vinha

cheia de sede, e se atrazaram, e só chegaram
ps últimos a meia hora antes do meio dia

;
aqui

parámos para descansar e comer. Ao meio
dia e meia hora seguimos o mesmo caminho
de mato, encontrámos uma povoação de Lan-
dins, seguimos adiante, ás quatro horas da
tarde atravessámos o rio Bembe (rio do oiro)

com bastante agua e em dois logares, ou ca-
naes e bastante corrente, encontrámos logo

uma povoação dc Landins, passámos adiante,

e fomos acampar no campo, eram quatro e
meia horas, e aqui pernoitámos.

Dia 9. Amanheceu bom dia, mas muito frio.

Montem de tarde (dizem) entrámos nas terras

do Cbicualacuala. Depois de nascer o sol se-

guimos, bom caminho, logo encontrámos po-

voações de gente, Landins do Chicualacualla,

seguindo caminho todo de mato e espinho,

muito espinho, passámos atravessando o rio

Meneze, era meio dia, c fomos descansar no
mato perto do rio. Á uma e tres quartos de
hora da tarde, digo melhor, á uma hora da

tarde, seguimos, e á uma e tres quartos che-

gámos á povoação do Regulo Chicualacualla,

e aqui parámos ; e aqui tínhamos de largar os

guias que trazíamos do Chicundo, e tomar

outros aqui. Paliámos ao Regulo, então sol-

támos os cavallos, pedimos ao Regulo para

nos dar guias para nos mostrar o caminho
para diante.

Aqui se gastou uma peça de zuarte para

mantimento para a gente.

Deu se ao Regulo uma peça de palló e ou-

tros presentes, como uma lata de rapé inglez,

uma navalha de algibeira, uma corrente de

aço, uma boceta de folha para tabaco, e ou-

tras miudezas nossas particulares, todas estas

cousas, dando cada um de nós a sua, etc.

tudo para lhe agradar, e elle altender ao nosso

pedido.

(Continua.)
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Aqui pernoitámos fóra da povoação debaixo
de unia grande arvore.

Dia 10. Dia claro, muito vento S. e forte.

Tivemos de flcar aqui lodo o dia á espera da

gente que o Regulo nos prometteu dar para

nos acompanhar, e mostrar o caminho até

Inbambane, indo por o Mocuamba acima.

Tive aqui logar de escrever uma carta para

João Alhazine, contando-ibe da nossa viagem,
e chegada ali : e os dois senhores nossos com-
panheiros escreveram para as suas famílias, e

pessoas de sua amisade. Eu também tive lo-

gar e tempo de passeiar por aqui, e vi a

grande arvore da Sinagoga, chamada da ce-

rimonia, ou da muinba, onde os Landins ado-
ram os seus antepassados, e debaixo d'csta

arvore havia alguns dentes de marfim, perlo

d esta arvore havia outras iguaes arvores, e

peito estava uma pai bola velha, e fóra uma
porção de marfim de todos os tamanhos, e al-

gumas pontas grossas de marfim grande, lo-

gar onde está enterrado o pae do Cbicuala-
cualla, o Regulo velho, e junto uma panella

meia enterrada cheia de agua: em outro lo-

gar coni um pequeno cerco estava outra ponta

pequena de marfim miúdo, logar onde está

um filbo do Regulo.

De Urde quasi ao sol poslo, á Lora que nós

estafamos jantando, nos apresentou o Regulo
duas pessoas, dizendo que aquellea eram os

AHH. DO C. ULT.—PARTE NÃO OPP.—SERIE I.

que nos haviam de acompanhar até Inbam-
bane, e pedia que era preciso darmos-lhe al-

guma cousa, para fazer-lhes ver que iam com-
nosco (pagamento adiante). Nós lhe dêmos dois

capotins, um para cada um ; e tornámos a ter

de ficar aqui esla noite.

Dia 11. Menos vento, dia fresco e frio. Ao
nascer do sol nos pozemos a caminho, cami-
nho de mato, e em alguns logares mato fe-

chado ; subimos uma serra de pedra, mas bom
caminho de andar. Á uma e meia hora da
tarde parámos ao pé de uma povoação de
gente do Cbicualacualla, fóra no mato para

descansar, porém a agua achava-se um pouco
distante. Ás duas e meia da tarde seguimos,

mato aberto, e bom caminho ; encontrámos

agua em lagôas por tres vezes, e fomos per-

noitar no mato ao sol poslo.

Dia 12. Ao romper do dia levantámos do
acampamento, e seguimos, caminho sempre

I de mato, encontrámos dinerentes lagoas de

agua. O dia de sol coberto. Em todo este ca-
' minho desde o Chicualacualla sempre se tem

;
visto e encontrado signaes dc haver por aqui

muitos elefanles, e em alguns logares si-

gnaes de búfalos e outra caça. Ao meio dia

mais ou menos fomos dar a uma povoação

onde havia só duas ou tres palholas ; pedi

mantimento para comprar, disseram os da po-

voação que nada tinham , e estavam cozinhando

abóbora, e bem indicavam padecerem fome

I por a magreza em que se achavam os habi-

|
tantes lodos. As duas horas da tarde segui-

mos, bom caminho, mato aberto, ao sol posto

encontrámos uma povoação, onde pernoitá-

mos fóra da povoação, tendo encontrado sem-

pre agua em todo o caminho em lagoas: n'es(a

|

povoação se compraram dois capotins de man-
timento para a gente.

Dia 13. Domingo. Antes de nascer o sol

seguimos, caminho de mato, e encontrando

lagôas com agua, bastantes signaes de ele-

fantes, como raslos e bosta fresca, atraves-

sámos um rio que estava secco; todo o cami-
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filio maio aberto c toàto ráso, c alguns boca-

dos mais fechados; ao meio dia parámos para

se comer alguma cousa. Ás duas horas da

tarde seguimos, caminho de mato, encontrá-

mos uma povoação de Landins do Chicuala-

cualla, e aqui parámos para ver se se podia

comprar algum mantimento para a gente, para

o qual se gastou uma peça de zuarte, e logo

se repartiu. E por se estar á espera que trou-

xessem o mantimento, que o guardam fora nas

roachamhas, tivemos de aqui ficar até á noite,

c então pernoitámos fóra das palhotas.

Dia 14. Dia claro. Depois do sol fóFa po-

zemo-nos a caminho, mato e mau caminho,

por o mui lo mato fechado e espinhos, encon-

trámos agua por tres vezes, toda má agua de

iodo, viam-sc signaes de elefantes; ás dez

horas descansámos ao pé de agua, aindaque
ruim; e ás onze e meia horas seguimos, muito

máu caminho de maio fechado: ao sol poslo

acampámos no mato.

Uma egua que eu trazia de quatro annos,

adoeceu já ha dois dias, da doença a que nos

hollandezes chamam longo sique, é uma doença
intestinal, que fica todo o interior podre in-

teiramente por causa de grande inflammação

que se lhe forma, c só se conhece quando lhe

ataca a cabeça crescendo a parle por cima
dos olhos que lhe incha, e era tres dias o muilo

decide, alguns escapam com remédios que lhe

applicam camphorados, e sangrando, porém
são poucos : esla, por ella andar muito de va-

gar c á mão para não chegar a agua que é

preciso evitar, se não decide mais depressa,

nos demorávamos mais por ficar á espera que
ella viesse, e na ultima tirada que no dia de
hoje fizemos cila ficou caída no mato, e quando
já estávamos acampados, vieram os pretos que
com cila vinham, dar parle que a egua se ti-

nha deitado, c a não podiam levantar; man-
dei os meus pretos todos para ver se a podiam
levantar c traze-la de vagar ao logar onde es-

távamos acampados, voltaram dizendo que já

a acharam morta. Tive pena, mas paciência;

foi mais uma ajuda de custo.

Dia 15. Dia claro de sol. Depois de nascer

o. sol seguimos, caminho de mato, encontrá-
mos um rio secco, e pouco adiante logo che-

gámos ás povoações da gente do Quamba-as-
siroha, seriam oito horas da manhã, e logo

passando por machambas chegámos ao logar

do Regulo, onde havia uma só palhota, e aqui

é aonde o Regulo recebe os hospedes, e gente
de fóra ; tem algumas arvores de sombra, e aqui
parámos, e dissemos que queríamos encontrar
com o Regulo, nos fizeram esperar, e foram
levar recado onde elle eslava. Aqui ouvi que
elle perguntava qae qualidade de gente éra-

mos nós, poisque ha poucos dias ali tinham

passado á caça de elefantes, um hollandez

por nome Pilt Préc, que tinha maltratado a

gente, não linha feito caso d'elle Regulo, e

linha roubado o mantimento das machambas,
e que fizera outras cousas tudo de mau agra-

do, c que isto mandava dizer o Regulo, e por

isso elle Regulo duvidava de nos vir encon-

trar. Mas como elle se demorava nós quería-

mos agoa, e saber onde havia para mandar a

genle buscar, e levar os cavados a beber, mas

nenhum Landim se atrevia a dizer nada, só

corria gente de todos os lados, e se vinham

assentar; o meu companheiro o Alferes Tei-

xeira que entende bem as línguas cafreaes lhe

mandou um recado em boa maneira, e dizen-

do quem éramos, para onde íamos, donde ví-

nhamos, ele. e o que queríamos. Este recado

lhe agradou, e mandou dizer que vinha, e

mandou mostrar a agua, nos deram esteiras

para nos sentarmos, e éstar á vontade, e disse

o Secretario que trouxe a résposta, que elle

tinha gostado d'aquclla bôca como se fallou, que

já conhecia que era outra gente, etc.

Já depois do meio dia veiu o Regulo, e nos

cumprimentou, dando os bons dias em hol-

landez, c dando a mão a todos, e logo nos

presenteou com uma panella de pombe de

mapulo, e um bocado de mantimento, e se

sentou ao pé de nós a conversar ; contou o

que linha acontecido com o hollandez Pilt

Prée, mostrando-Se bastante escandalisado

;

nos disse que bem via e conhecia que nós

éramos outra genle, que as nossas palavras Ibe

agradavam, disse-nos que podíamos estar á

vontade, que mantimento não faltava, que ha-

víamos de ter tudo o que quizessemos, qne elle

ali era Regulo, e não tinha receio do Mane-
cussa, etc.

Nós o presenteámos dando cada nm de nós

sua cousa, por exemplo, cu lhe dei uma na-

valha de algibeira e uma lata dc rapé (meio

arraiei), o Sr. J. Russo uma boceta para ta-

baco, oM." Marenitf, uma corrente de aço,

o Alferes dois anncis de cobre marchetados

falsos, e lhe disse por fim que nas suas ter-

ras não havia novidade mais do que aquella

que tinha feito o hollandez. Depois nos man-

dou dar dois chirandos do mantimento, digo

tres suppos, duas panellas de pombe, ama
gallinba, e um pouco de amendoim, e eu Ibe

dei roais dois rosários de coral do Rio. Aqui

depois appareceu mantimento para vender em
abundância

;
compraram-se tres peças de zuarte

d'elle, c se deu á gente toda mantimento para

seis dias.

Porém por causa da demora do Regulo, e

da compra do mantimento perdemos o dia, e

tivemos de ficar aqui, onde dormimos debaixo

de uma arvore.
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Dia 16. Dia claro. Com o sol já alto, ha-

viam de ser sete e meia horas mais ou me-
nos, nos pozcmos a caminho; o Regulo deu a

sua gente para nos mostrar o caminho nas

suas terras, mato, bom ou soffrivel caminho,

atravessámos um rio que estava sccco, encon-

trámos as lagoas seccas, e só á meia depois do

meio dia é que encontrámos agua n'uma la-

goa, e má agua, podia-se dizer lodo, agua
grossa: aqui descansámos para comer, c para

quem linha sede que remédio senão aprovei-

tar da bella agua! Ás duas horas da tarde se-

guimos o mesmo caminho de mato, ao sol

posto encontrámos agua n'uma espécie de poço,

passámos adiante, e já de noite fomos entrar

na povoação do Regulo Bocolta, Regulo forte

e poderoso, onde estavam Manhambozes (gente

do Manecussa) que mal tiveram noticia nossa

se retiraram ; nós ouvíamos cantar antes de

entrar, porém depois tudo ficou em silencio,

(disseram que elles fugiram para o mato). O
Alferes lhes mandou dizer que viessem, que
Ibes queria fallar, e ter encontro com elles

;

elles mandaram perguntar quem éramos nós

que os mandávamos chamar, e que qualidade

de gente era: o Alferes (diz) lhe mandára di-

zer quem éramos, donde vínhamos, e para

onde íamos, e que elle era o que em tal tem-

po estivera no Manecussa por mandado do

Governador de Inhambane. .

Elles tornaram a mandar dizer que já sa-

biam quem éramos, que não queriam ver taes

caras, porque bem sabiam o que éramos ca-

pazes de fazer, e que elles se iam embora, e

se retiravam por uma vez.

Depois appareceu o Regulo Bocolta embru-
lhado no seu Palló, com um chapéu redondo
na cabeça, nos procurou, e nos cumprimen-
tou apertando a mão, e tratou bem, logo nos

presenteou com uma panella de pombe, uma
gallinha, e um bocado de jugo; e nos deu
ioda a liberdade para ficarmos ali na povoa-

ção, e foi então que dessellámos os cavallos,

porque até então lhe conservámos os selins

por recommendação do Alferes ; mandou-sc
buscar fóra um bocado de palha para se lhes

dar. O Regulo nos disse que podíamos estar

descansados ali, e ficar socegados que elle era

filho dos portuguezes de Inhambane, porque
se elle tinha vindo ao mundo, o devia ao fa-

cto do João dos Santos Pinto ', e por isso se

considerava filho dos portuguezes, e que era

irmão do Tenente Caetano dos Santos Pinto 1

e que este Alferes era também seu irmão, por

1 Foi Coronel de MHleiai em Inhambane.
1 Era fllno do Coronel, Tenente de primeira linha,

Ajudante das terra*, e morreu janto, na guerra, com a

Governador Chavei em 1847.

que era irmão do Caetano, 1 que elle desejava

muito ser súbdito dós porluguezes, e o que-
ria ser, que nós tomássemos posse c conta de
todas as suas terras, que não queria nada com
o Manecussa, nem cora os hollandezes, mas sim

dos portuguezes. Disse mais que o Manecussa
para elle era nada, que não tinha medo d'ellc.

Nós o presenteámos com uma peca de palló

nesta noite, c cada um de nós lhe deu uma
cousa, eu lhe dei uma lata dc rapé (meio ar-

rátel), o Alferes, uma navalha de algibeira,

o M. c
Marenilc uma corrente de aço, o J.

Wcrbcs Russo uma caixinha para tabaco.

.Fizemos as nossas camas debaixo dc uma
arvore, c dormimos.

Dia 17. Dia claro. O Regulo Bocolta logo

pela manhã cedo tornou a vir ter comnosco,

n dizer que se ofTerecia a ser dos portuguezes

dc Inhambane, e a pedir que fossemos a to-

mar posse das suas terras, e disséssemos ao

Governador dc Inhambane isto, que elle que-

ria ser súbdito dos portuguezes. Disse mais

que elle ali não tinha mantimento, mas nas

suas terras não nos havia de faltar mantimen-
to, que elle mandava ordem á sua gente que
se nos déssc mantimento, como de facto deu
ordem a uma pessoa sua para ir comnosco
com ordem dc nos darem mantimento. Nós
lhe demos mais um zuarte, e um dolim, o

M." Marenilc lhe deu outra corrente de aço.

e o Alferes uma gravala dc lã. Elle deu or-

dem a esta sua pessoa para nos acompanhar
e mostrar bom caminho. Ás sele horas da ma-
nhá mais ou menos, seguimos, bom caminho
uasi lodo dc campo, encon Irámos três gran-

es lagòas de agua, e boa agua, c n'uma d'ellas

bastantes patos; atirou-se-lhe alguns tiros,

mas como eram de bala, e d'cntro dc agua,

não se apanhou nenhum, virara-sc duas emas,

correram atrás d'ellas em seus cavallos, o Ja-

mes Wcrbes, e o Alferes Teixeira, mas cilas

corriam mais que os cavallos, c foram-sc;

adiante encontrámos palhotas «ollas no mato

como destacadas; ás onze e meia horas do dia

parámos ao pé, e no logar de uma palhota

para descansar c comer ; a gente toda cozi-

nhou c comeu: aqui nos deram um chirundo

do mantimento. Aqui íamos perdendo os ca-

vallos por descuido dos guardas.

Á uma hora da tarde seguimos, primeiro

mau caminho por o muito espinho, depois bom
caminho, encontrámos agua n'tima lagôa, e

logo adiante d'ella acampámos no mato, por

causa da agua c duvidar de achar outra, acam-

pámos ainda com sol, seriam cinco horas, e

pernoitámos.

» Este Alferes é neto do João do» Santos Pinto, Co-

ronel e sobrinho do Caetano.
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Dia 18. Dia claro. Pela manhã cedo ouvi

gritar a quissumba. Depois de nascer o sol

seguimos, caminho de mato aberto, e bom ca-

minho, encontrámos doas lagôas de agoa, en-

contrámos machambas, onde nos deram ama
panetta de pombe. Aqui por descuido do meu
preto a quem tinha recommendado o meu Ca-

vallo, arrebentou o cabeção do freio, e entor-

tou o mesmo freio. Seguindo adiante, logo en-

contrámos palhotas soltas no mato como des-

tacadas, outras machambas, e fomos parar ao

pé de uma palhota, gente do Bocolta, eram
onze e meia horas, para a gente comer, e nós

almoçar; aqui concertei o cabeção do cavado.

Aqui nos deram dois chirundos de mantimento

;

aqui ficou o Landim de Bocolta, que nos acom-
panhava, e d'aqui foi outro Landim com as

mesmas ordens. À uma hora da tarde segui-

mos, caminho quasi todo de campo com ar-

vores, encontrámos sete lagôas de agua doce,

e uma, que vinha a ser a oitava, era agua sal-

gada como a do mar, onde havia patos,- e era

grande lagoa. Ao pé d'es(a lagôa muita caça

grossa, o Sr. J. Werbes, e o Alferes, e o M. e

Marenitc ajudou, mataram uma engonha, ou
Welberta, e por esta causa acampámos no
campo perto desta lagôa, era quasi sol posto.

Dia 19. Amatfheceu cora nuvens grossas,

ameaçando chuva, vento fresco do quadrante
S. Ao nascer do sol levantámos do campo se-

guindo caminho, sempre de campo, e a per-

der de vista hontem e hoje
;
por oito vezes en-

contrámos agua, e algumas d'estas lagoas di-

ziam ser salgada. Á uma hora da tarde pas-

sámos atravessando o rio Luizc, em logar de
muito lodo, e bastante agua e caoisso, c em
distancia grande, levou-se muito tempo a pas-

sar toda a gente com a bagagem, e alguma
se molhou. Antes de passar o rio tinhamos
encontrado dois Landins do Bocotla, que não
deram novidade. Este rio éde agua salgada, em
parle salobra, c de mau gosto, só por neces-

sidade se pôde beber, ou cozinhar com ella.

Á uma e meia hora depois de tudo ter passa-

do o rio, seguimos caminho de mato, á mar-
gem do rio andando a leste, e sempre com o

rio á vista, terras ainda de Bocolta; encon-
trámos machambas, e logo chegámos a uma
povoação de gente do Bocotta, eram duas ho-

ras: aqui parámos para cozinbar-se e comer;
comprar algum mantimento, e por causa d'isso

pernoitámos junto a uma arvore. Gastou-se

uma peca de zuarte na compra de mantimento.
Quando nós aqui já estávamos em descanso

passaram por dentro d esta povoação de pas-

sagem, uma porção de geme do Manecussa,
que nada lhe importou comnosco, fadaram com
a gente da povoação, e sairam seguindo seu

caminho.

Dia tO. Domingo. Dia 8è nétfteiro; t de-

pois nuvens. Aqui ficou outrá vez o segundo

Landim do Bocotta, e noa acompanhou õulró.

Ao nascer do sol seguimos, caminho dé mato,

e muito espinho; ás onze horas do dia encon-

trámos agua n'uma pequena lagôa, depois

mais duas, e ao pé da terceira, parámos pari

descansar e comer, era meio dia. A Uma e inteíi

hora da tarde seguinfos, bom caminho de mito

aberto, e campo, andando á vista do rio Luité,

encontrámos agua por três vezes; encontrá-

mos uma pequena povoação, em què ô Chefe

era cego de ambos os Olhos, haviam de ser

cinco horas da tarde: aqui parámos çara per-

noitar, onde ficámos debaixo de uma grande

arvore.

Aqui a gente da povoação deu novidades

de lnhambanc: disseram entre ellas que Inham-

bane estava cheio de navios, que havia muita

tropa e muita gente nova, etc l
.

Aqui se despediu a gente do Bocotta. Aqui

este cego deu um chirundo de mantimento

e uma gallinha. O cavalto de j. Werbes jà

vinha doente, de longo síclc.

Dia 21. Dia claro. Antes dé nascer o sol

nos pozemos a caminho, primeiro nm bocado

de mato aberto, depois campo, andando sem-

pre á vista do rio Luizc, istò á margem dé

rio; n'csta um dos cavàftos que trazia o 1.

Werbes Russo, já vinha doente com a doença

de longo sick, clle lhe applicou um bocado de

aguardente para o despertar, é andando para

diante n/outro pequeno descanso que se cos-

tuma fazer de quando em quando, o cavaHo

se deitou, e clle Werbes o desferrou. À anu

hora da tarde descansámos á vista do dito rio,

porém á sombra do mato. Ás duas horas se-

guimos 0 mesmo caminho, porém um pouco

por dentro do mato, onde achámos orna la-

gôa de agua docè, e boa agua ; é andando

sempre á vista do mesmo riò, quasi ao sOl posto,

n'um logar do mesmo rio haviam muitos ca-

vados marinhos, e fomos acampar defronte 6o

mato. Porém por terem dado alguns tiros «
cavados marinhos, do outro lado do rio apa-
receram algumas pessoas (negros) subidos oa$

arvores a ver o que era, e fadaram pergun-

tando novidades, e deram as novidades dètó

e de cá, e disseram de lá nfio haver novida-

de nas terras, etc.

Dia 22. Depois de nascer o sol, seguimos

o mesmo caminho á margem do rio, encon-

trámos um grande rancho de pássaros bran-

cos e grandes. Ao meio dia atravessámos os-

tra vez o rio Luize, e logo encontrámos uma

lagôa de agua dòce, e boa agua, e aqui des-

& Novidades do mato alteradas ; riettoa depoli a abet

o contrario em parte.
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cansámos pira se comer alguma couaa. Nesta
passagem do rio, boà passagem. e pouca agua.

Aqui jft são ferras do Regalo Mariva. O ca-

vado do J. Werbes Russo, que vinha A mSo
atrás, bSú chegou a passar o rio, porque caiu

e morreu. Á uma hora da tarde seguimos,

campo, e póuco mato, encontrámos outra vez

o rio Luize, onde havia um logar largo, e

grande, limpo de caniço; aqui haviam muitos

cavados marinhos, e por todo ou quasi todo

correr a este logar com o sentido de caçar al-

gam cavado mafinho, nos demorámos e pará-

mos perto d'este logar; e tendo feito uma ban-
deira com um lenço para chamar os bichos

ao cimo da agua, quatado depois de terem dado
alguns tiros, se retiraram ao logar do acam-
pamento, onde eu me achei sempre com um
dos meus cavados á mio, lhe esqueceu o lenço

;

mas quando tinham corrido para os cavados
marinhos, tinham largado os cavados por mào
soltos, agora qoando voltaram, ou porque a

estes eavallos lhe desse o cheiro na gente dos

cavados marinhos, ou fosse por se espantarem
da bandeirola que traziam solta qoando cor-

riam, o caso foi que todos os nossos cavados
partiram a toda desfdlada por o immensissimo
campo que forama perder de vista, menos o que
eo tinha á mào por a rédea, e que serviu de
o J. Werbes montar n'elle, e ir a todo o cor-

rer, assim como quasi toda a gente inclusive

a Alferes que também tinham em seguimento
dos cavados, e com este meu cavado foi apa-

ahando os mais, e vieram os cavados todos

sem terem perdido cousa alguma: depois de
terem voltado os cavados da fuga, apparece-
ram dois Landins destas terras, que disseram

alo haver novidade nas terras, e depois se-

guimos caminho de mato na companhia des-
tes dois Landins; d'ahi a pouco se encontrou
ama lagoa de agua doce, e aqui acampámos
por ser quasi sol posto, no meio do mato.

De noite apparcceram Landins com man-
timento, e peixe miado secco para vender,

qae se comprou tudo por uma peça de zuarte

e am capotim (e braças). E se ficou aqui até

<er dia.

Dia 2i. Dia claro. Ao nascer
1

do sol segui-

mos, caminho de mato, encontrámos agua,

que disseram os Landins ser salgada, e logo

am grande campo, que mais era uma lagoa

salgada-, em que havia em partes sal. Passá-
mos adiante, n'esta lagoa parece os guias per-

deram o trilho. Entrámos no mato onde os

gaias deram por o caminho perdido, e por te-

rem de o andar a procurar, nos demorámos
algum tempo parados, e por fim perdemos
mnito por andarmos toda a manhi á toa. Á
ama hora da tarde encontrámos uma iagòa de
«gua doce, onde descansámos para comer.

Ás duas horas seguimos; mato-, os guias de
vez em quando duvidavam do caminho, por-

que andavam errados, e tinham perdido o

curso ; encontrámos algumas aguas, mas todas

ruins, tanto a da manhã como a da tarde, e

por ultimo fomos acampar no mato por ser já

noite e não acharmos mais agua, e esta noite

se ficou sem cosinhar por não haver agua.

Dia SI. Fizeram-nos levantar duas horas

antes de ser dia, sem necessidade, dizendo-

se-nos =3 vamòs são horas—quando ainda era

muito noite e os guias se deixaram ficar á es-

pera do dia '. Ao romper do dia seguimos

fartos de estar á espera do dia, caminho de

mato, e mau caminho, tendo largado o cami-

nho grande, por medos do que já passou, pois

diziam havia signaes de ter passado muita

gente. Os nossos guias por tres ou quatro ve-

zes perderam o corso qoe levavam, e assim

se perdia caminho de aproveitar, por fim acha-

ram um soffrivel caminho trilhado, encontrá-

mos agua, e boa agna por tres vezes, e ao pé
da terceira descansámos para comer eram onze

horas do dia. Ao meio dia seguimos, caminho
de mato, e fóra do nosso verdadeiro caminho,

andando á toa, ora para o N. ora para E. e

alguma vez para o S. a procurar encontrar o

caminho que fosse conhecido; ás cinco horas

da tarde acampámos no mato, para pernoitar

ao pé de uma Iagòa.

Dia 25. Dia de sol claro. Depois de sair o

sol seguimos, caminho de mato, e mau cami-

nho, ás onze horas mais ou menos fizemos Um
pequeno descanso ao pé de uma Iagòa em um
campo, e quando estávamos para seguir appa-

rcceram ons Landins, julgo gente de Mariva,

e conversando com o nosso guia, e com o Al-

feres Teixeira, elles depois nos foram amos-

trar o verdadeiro caminho, que tivemos de re-

troceder um bom bocado, e andarmos para

outro curso bem ao inverso do que o que le-

vávamos, pois n'esla occasiâo iamos todo ao

N. e depois elle nos levava a E.S.E. ou S.E.

Passámos por umas machambas, c logo adiante

encontramos uma pequena povoação em que

havia uma bonita sombra, parecia feita a pro-

pósito; um circulo de arvores em pequenas

distancias de umas ás outras que fechavam e

faziam uma linda sombra. Aqui se parou sem

tirar os selins ^aos cavados, era meio dia e

meia hora, os da povoação nos deram ura ca-

baço de Pombe a que chamam mapulo, um
suppo, e um campo de mantimento, e nós lhe

dêmos um capotim de agradecimento: não se

tiraram os selins aos cavados por teima e não

sei que diga roais do meu A. . . T. . . demo-
-

* Tudo por medo» do men C. . . A . . . T. . . que nio

tet o que w lhe -Unha netlido na cabeça.
.
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rando-nos aqui tanto tempo. Á uma e roeia

hora seguimos, mato, machambas, uma lagôa

com agua, encontrámos duas palhotas, aqui

nos apeámos e tirámos os sellins aos cavallos,

e se tratou de comer alguma cousa, e a gente

toda cozinhou e comeu, seriam duas e um
quarto.

Ás três e meia hora seguimos.

N'este logar onde se comeu, nos deram um
chirundo de mantimento que se repartiu á

gente. Seguimos caminho de mato serrado, e

mau caminho por o muito mato estreito. Sendo'

já noite acampámos no mato.

No descanso da tarde se comprou algum
mantimento para a gente e este mutto caro,

gastou-se uma peça de zuarte.

Dia 26. Amanheceu dia de nebrina. Antes
de »er dia se ouviu primeiro chamar de longe

um Landim a que responderam os nossos guias,

e se faltaram de parte a parte, estes pergun-
taram que maungo (novidade) e eu ouvi res-

ponder—Manbambozes. Depois de roais falias

vieram tres pretos só com paus nas mios, um
d'elles era o Secretario do Regulo Maziva, c

se dirigiram á fogueira e logar onde estavam
os guias, faltaram uns com os outros em Lan-
dim : depois soube passados dias e horas, que
elle arguia da parte do Regulo, o nós não
termos passado ou ido á povoação d'elle Re-
gulo, e termos trazido o caminho por outras

povoações ; a isto lhe respondeu o Alferes que
então já tinha ido junto d'elles, que nós não
Unhamos ido ou passado por a povoação do
Regulo Maziva, porque tínhamos trazido outro

caminho, e porque não tínhamos nada lá a ir

tratar : elle Secretario disse que o seu Regulo
dizia que nós fossemos ali, que elle nos que-
ria ver, e dar-nos alguma cousa, que elle nos
podia dar algum cabrito, mantimento, etc. O
Alferes lhe disse que a gente estava cansada
do caminho que não podiamos voltar, que se

elle Regulo quizesse podia vir aqui aonde es-

távamos ; elle tornou a dizer que a gente po-
dia ficar aqui com a bagagem, mas que fos-

semos nós sós os brancos. Tornou-lhe ©Alfe-
res que não, se o Regulo queria encontrar-se

comnosco, nós podiamos ficar hoje uqui á es-

pera: então disseram que ali no mato perlo

eslava a genle de Manecussa acampada onde
linha ficado toda a noite, que queriam encon-

trar comnosco: o Alferes lhe disse que fossem

dizer, que se elles vinham em guerra podiam
vir que nós estávamos promplos para os rece-

ber, e se vinham para fallar, lambem podiam
vir que nós ali estávamos : elles foram, c logo

depois vieram dois Secretários do Manecussa,

um chamado ou conhecido por o nome Tam-
tam, que lodos os de Inhambane o conheciam,

e elle a todos, e outro por nome Mabelana,

elles vieram da mesma sorte com pausinhos

na mão, e fallando a lodos, e logo cumpri-

mentaram o Alferes por o seu nome Antonio;

8enlaram-se, e falia ram o mesmo que o Se-

cretario do Maziva tinha, fallado, e ouviram as

mesmas respostas: perguntaram por novida-

des ao Alferes, este lhe disse qne elle não vi-

nha para dar novidades, se elles as queriam

saber que as fossem saber ao Manecussa, por-

que para ali já tinha ido o Secretario que ti-

nha ido aos hollandezes; perguntou quem era

eu e os outros dois, o Alferes lhe disse que

eu era F. Padre de Inhambane, e que aquel-

les eram dois hollandezes, e que todos nós

íamos para Inhambane; disseram outra vez

os Secretários que queriam saber o que se li-

nha passado com os hollandezes e o Secreta-

rio do Manecussa, o Alferes lhe tornou a res-

ponder que já tinha dito que elle não vinha

dando novidades, elles as saberiam por o mes-

mo Secretario do Manecussa, que já devia ler

chegado ao Manecussa, mas que ainda não

sabiam o que se linha passado; agora elles

lhe pediam como amigo lh'o contasse; então

o Alferes, que como amigo lhe podia dizer,

mas como obrigação nada lhe dizia: então o

Alferes lhe disse parte do que tinha dito o

Secretario do Manecussa aos hollandezes, c o

que linha acontecido nos hollandezes, etc. ; el-

,
les então disseram que tudo aquillo era ver*-

dade, como elle contava, que elles já muito o

sabiam, que queriam só saber da boca do Al-

feres, c assim ouvir para ver se concordava,

etc. : fatiaram e conversaram n'outras cousas,

ali se lhe fez um pequeno presente, pediram

um cão ao Alferes que lh'o deu com as vistas

de lh'o retribuírem com marfim, etc. (porém

tudo isto ouvi da boca do Alferes passados

dois dias, e por mostrar com elle um pouco

escandalisado, dizendo-lhe que eu vinha como
vendido, c fazendo-se menos caso de mim do

que de um soldado) pois n'esta occasião que
os Landins ali estavam perguntando ao Alfe-

res então o que pertendem, e o que diz esta

gente, tive por resposta, nada, zanguei-rae com
a resposta. Agora indo eu ao logar onde se

achavam os meus cavallos amarrados para

montar, vi uma porção de gente, talvez trinta

ou quarenta Landins, sentados com as rodei-

las, e zagaias no chão; perguntei ao Cabo, e
á minha gente que gente era aquella, me dis-

seram que era gente do Manecussa. O Secre-

tario lambem diz que dissera que hontem de
noite tinha ali vindo a espionar e estivera tão

perlo de nós que viu e contou os cavallos,

viu as nossas camas no chão, que estivera ou-
vindo as conversas do Alferes com os guias,

e disse o que tinbam conversado, etc. (valha

a verdade) : o que é verdade que eu ás vezes.
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se sabia as cousas era porque as perguntava

ao Cabo da escolta, e clle me dizia o que ti-

nha ouvido.
Depois de nascer o sol seguimos nosso ca-

minho, Geando elles todos os Manecusias, e

Secretario do Maziva ali sentados e outros em
pé, e se despediram de nós, ainda dando re-

cados para dar em Inhambane.

Fomos guiados por um Landim do Maziva,

caminho de mato aberto e bom caminho, en-

contrámos uma povoação, onde nos deram
uma gallinha, aqui se deu uma braça de fa-

zenda ao Landim, guia do Maziva, e sc des-

pediu: seguimos adiante, mato, encontrámos

outra povoação onde os Landins estavam a

tecer um panno branco dc algodão, outros a

preparar o algodão para fiar, n'esla povoação

nos deram dois cabaços de Pombe: seguimos

campo, encontrámos agua em uma lagôa, e

aqui parámos para cozinhar, e comer, e sol-

támos os cavallos era meio dia. Aqui vieram

ter comnosco alguns Landins, e se comprou
um bocado de feijão para nós e os soldados

comermos, porque o que trazíamos de rancho
estava quasi tudo acabado. A uma e meia
hora da tarde seguimos, mato e mau cami-
nho por o muito mato e fechado, e ainda com
sol fomos acampar dentro do mato ao pé de
uma lagoa dc boa agua.

.

Dia 17. Domingo. Dia claro, antes de nas-

cer o sol seguimos, primeiro mau caminho de
mato cerrado e fechado, porém depois bom ca-

minho ; fomos entrar n'uma povoação de Lan-
dins, gente do Maziva, dono da povoação por
nome Pacbana, haviam de ser dez horas do

dia, aqui estavam quatro pessoas do Mane-
eussa ; e aqui nos deram tres cabaços de Pom-
be, um suppo de mantimento c uma gallinha.

N'esta occasião o Chefe da povoação outro ca-

baço de Pombe deitou n'um buraco no chão,

cerimonia aos seus antepassados, o qual vie-

ram umas mulheres se abaixaram no mesmo
logar fazendo suas esquisitices, e pareceu-me
que tomaram da tal bebida na boca, e depois

vieram alguns outros rapazes, e- beberam o
resto. Também aqui ouvimos novas de Inham-

- bane por gente do Regulo da Corda o Fer-
vella, em que não havia novidade. Ás ooze
horas seguimos bom caminho, mato grosso e

aberto, ao meio dia encontrámos agua n'uma
lagôa, c aqui soltámos os cavallos para come-
rem, a gente cozinhou e comeu, e nós tomá-
mos alguma cousa. Á uma hora da tarde se-

guimos, mato e bom caminho, ás quatro ho-

ras entrámos n'uma povoação de Landins onde
não estava ninguém

;
porque estavam nas ma-

charabas: demoramo-oos á espera que viessem

porque os tinham ido chamar para nos mos-
trar a agua, e logoque vieram nos conduzi-

ram ao logar onde havia agua, que era uma
lagôa, onde acampámos pait dormir era quasi

sol posto. De noite nos trouxeram algum man-
timento para vender, que se comprou por dois

capotins e se repartiu.

Dia 28. Dia de nebrina, depois sol claro.

Antes de nascer o sol seguimos, caminho de
mato fechado, depois matamba. Ás oito horas

entrámos nas terras de Ingoana: encontrámos

palhotas soltas, são no mato como destacadas,

de gente de Ingoana ; ao meio dia chegámos

á povoação de Guloane, filho de Ingoana,

grande povoação; aqui soltámos os cavallos,

e para todos nós comermos: aqui nos deram
um chirundo de mantimento, uma gallinha e

uma porção de raiz de mandioca, e nós lhe

dêmos um capotim de agradecimento.

Ás duas horas da tarde seguimos primeiro

um bocado de mau caminho, com muito es-

pinho, mas depois bom caminho de matamba,

e campo, encontrámos agua e boa, passámos

adiante d'esla agua, havia muita caça e gros-

sa; o J. Werbes Russo, e o Alferes correram

atrás da caça, e nós fomos acampar no mato

(aberto) perto de outra agua em poços, ou
covas, soffrivel agua. Os dois mataram uma
abada grande e fêmea, que se foi buscar a

carne, e esta se repartiu a toda a gente. Já

era noite.

Dia 29. Dia nublado. Ao nascer do sol se-

guimos, soffrivel caminho quasi sempre cam-
po, encontrándo agua em lagoas; ao meio dia

descansámos c soltámos, e nós e a gente toda

cozinhou e comeu. Á uma e meia hora da
tarde seguimos, mau caminho de muito mato
e este fechado, depois campo c bom caminho:
ás cinco horas chegámos á povoação de Ma-
conduene, filho do Regulo Ingoana, e aqui se

acampou na. povoação para pernoitar, e nós

dormimos fóra das palhotas, debaixo de uma
arvore.

Este nos deu um chirundo de mantimento,

e uma murraba de amendoby, e um pé de

elefante fresco que deu aos soldados ; nós

comprámos dois capotins de mantimento para

repartir á gente toda, e lhe dêmos a elle Ma-
conduene uma peça de palló.

Dia 30. Dia fresco, tendo-se sentido algum
frio de noite. Antes de nascer o sol nos po-

zemos a caminho, vindo o mesmo Maconduene
acompanhar-nos fóra da sua povoação um bom
pedaço dc caminho, soffrivel caminho, encon-

trámos agua cm differentes logares em lagoas,

e algumas grandes; encontrámos um pequeno
rio, que o atravessámos com algum lodo, e

descansámos Jogo que o passámos eram dez

horas do dia; aqui soltámos os cavallos, em
quanto se fez e tomámos uma ohicara de ca-

fé. Ás onze horas seguimos, bom caminho, an-
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dando sempre to pé de agua de uma grande

lagoa, achamos «tutra grande lagôa, e aqui

erraram o caminho tomândo outro, e andá-

mos perdidos, caminhando á toa, bem que
eram terras conhecidas; andando por qual-

quer trilho a alguma parte se havia de ir dar,

porém viemos bem, ás duas horas da tarde

ao pé de uma grande lagôa, a que os pretos

chamaram Chibanene, parámos por pouco tem-

Eo,
roais para os cavallos beberem agua. Esta

igôa parecia um mar por a sua grande ex-

tensão
;
seguimos, roettemos caminho de mato,

já então conhecido, até entrar nas povoações

do Landim Chando, delndonim, gente de In-

goana, aqui achámos noticias mais frescas de

Inbambane, por um preto da Casa de Felícia

Custodia Fernandes, moradora de Inbambane.

Seguindo adiante, ás cinco e meia chegá-

mos á povoação de outro filho de logoana,

aqui parámos para pernoitar, e nos deram um
suppo de mantimento e um bocado de anieo-

doby, e nós recompensámos coro um capoliro.

Dormimos debaixo de uma arvore.

Dia 31. De noite íez frio e algum vento

que incommodou. Dia claro, ao nascer do sol

seguimos, logo passámos por outra povoação,

a entrámos no caminho de maio, depois ma-
pbarobas. Ás oito horas da manhã entrámos
nas terras da Corôa, fizemos descarregar as

armas que vinham carregadas a bala, dispa-

rando-as; e ás oito e meia chegámos á po-

voação do Bytonga Guionq, Cabo; antes de

entrar na povoação se deram alguns tiros de

cumprimento, e sigoal de alegria. Entrámos

na povoação onde nos apeámos, soltámos os

cavallos, nós tomámos chá e comemos algu-

ma cousa; aqui já foi grande a concorrência

de gente a vij-nos cumprimentar, alguns dando
tiros, e houve grande alegria e prazer (gente

Bi longa das terras). Aqui nos appareceu a pri-

meira pessoa branca, um chamado A. F. Olj-

veira Barreto, filho do Algarve, dando noti-

cias da Villa, e conversou comnosco um bo-

cado de tempo; das nove para as dez horas

da manhã seguimos caminho para baixo, vindo

o dito Oliveira comnosco acompanhando a Ca-

vallo, e acompanhados por grande quantidade

de gente das terras, e por todos os lados cor-

ria gente a nos cumprimentar, e saudar com
alegria, alguns Régulos e gente fardada á ca-

çadora com armas de fogò, outros tocando

gaitas; tudo era alegria c satisfação. Entrá-

mos nas povoações do Regulo Condulla, e che-

gando á povoação do próprio Regulo, se de-

ram mais tiros
;
aqui nos apeámos, e nos de-

morámos pouco tempo. Seguimos dirigindo-

nos ás povoações de Morrombene: o acompa-
nhamento cada vez crescia mais, era vistosa

a vista de tanta gente que vinha, todoa com
signaes de grande alegria, já muitos á corre-

rem com os seus pequenos presentes dç offer-

ta, como uns com arroz, outros com amendo-
by, mantimento e outros gallinbas, etc. Seria

meio dia mais ou menos entrámos na povoa-

ção do Cabo de Morrombene Corré, filho do

Cabo Maxela que já morreu ha annos, onde
esteve muita gente junta á nossa espera; aqui

nos apeámos, e se soltaram os cavallos. O Cabo
nos deu logo uma boa palhota para ficarmos,

e recolhermos a nossa bagagem. Despedimos
a gente dos carregadores.

D'aqui logo tratei de officiar ao Sr. Gover-
nador da Villa, o Sr. A. C. da S. Leolte,

participando da nossa chegada ali, na com-
panhia de dois homens brancos hollandezes,

ou da Colónia hollaodcza, e pedindo-lhe pro-

videncias de embarcações para nos transpor-

tar á Villa, tanto a nós como bagagens c seis

cavallos. Soube que ali perlo se achava uma
lancha do Sr. Vicente Thomás dos Sanlos,

mandei chamar o patrão, veiu, c Jhe disse

que queria a lancha, elle roe disse que o dono
eslava do outro lado do rio no Mongo na sua

propriedade; fiz também um bilhete ao Sr.

Santos pedindo-lhe a lancha ou licença para
nos transportar, roas antes de ter resposta o

Sr. A. L. de Aragão, que eslava no seu pal-

mar no Mongo, lendo ali noticia da nossa

chegada, mandou Jogo a sua lancha ás mi-
nhas ordens, depois appareceu» a lancha do

dito Sr. Sanlos, e disse o preto pátrio da lan-

cha que o seu amo o Sr. Sanlos fóra hoje para
a Villa ; mandei ficar ali a lancha. Logo de-

pois appareceu o Sr. J. A. da Guerra, que
lambem nos offerjeceu a sua embarcação, de-
pois vieram os Srs. F. M. Fernandes e J. M. de

Miranda, que tinham vindo da Villa, e ali nos

tinham encontrado, igualmente nos oferece-

ram as suas embarcações, o ficaram ali com-
nosco até á noite e dia seguinte.
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(ConUnnado de pag. 348
)

Acosto.

Dia 1. Logo ao romper do dia nos prepa-
rámos para embarcar por o favor do sr. J. M.
de Miranda que dos offereceu a sua lancha;
iizemos embarcar toda a bagagem n'aquella
lancha, descemos á praia, fizemos todas as
diligencias para embarcar os cavallos nas ou-
trasjanchas, mas faltavara-nos cinturões, ou
silhões para os içar, e queríamos ver se elles

entravam para dentro das embarcações á mio,
porém não foi possível. Lembraram, e eu me
lembrei, que na occasião da maré baixa só a na-
do se poderiam passar para o outro lado, a
que todos annuimos, e então se mandaram re-
tirar os cavallos para cima entregues a pre-
tos, para quando fosse baixa-roar os levassem
até abaixo para serem passados no logar de
menos agua a reboque de embarcações. Nós
embarcámos nas lanchas, e partimos por o
rio abaixo, e passámos ao outro lado no Mon-
go, e fomos desembarcar no Palmar do sr. A.
L. de Aragão, indo todos os srs. que tinham
tido encontro comnosco na nossa companhia.
Na passagem do rio tivemos encontro com os
srs. A. M. M. Arouca e M. J. de Amaral que
vinham no bote do sr. Arouca ; de cá se sau-
daram com tiros, a que elles logo correspon-
deram, e vieram de bordo e nos acompanha-
ram para o Mongo. Chegados ali todos de-

AKN. DO C. CLT.—FAITE NIo 0»F.—SBftll

serabarcámos, tendo tenção de ali irmos por
terra até ao sitio de Machicho, que fica de-
fronte da Villa, para d'ali atravessarmos para
a Villa; porém estes srs. que nos acompanha-
vam tiveram a bondade de nos obsequiar man-
dando malar um cabrito, e mandaram fazer

almoço. N'esle intervallo, na occasião da baixa-
mar, se passaram os cavallos a nado, vindo a
reboque das embarcações; depois fomos almo-
çar todos, o almoço era arroz com cabrito re-

fugado, arroz branco, cabrito guisado e as-
sado; chá, café, e biscoutinhos. Tendo-se aca-
bado de almoçar nos appareceu o sr. Coronel
e Commandante das terras firmes J. A. P. Lo-
forte com alguns outros refrescos, como pão
fresco, cbá, manteiga e assucar, e gallinhas

assadas, nos cumprimentámos de parte a parte,

e elle nos cumprimentou da parte do Gover-
nador da Villa. Elle nos offereceu de almo-
çar, agradecemos por já lermos comido, po-
rém comemos pão e manteiga; elle nos offe-

receu o irmos na sua Canôa para a Villa, por
ser embarcação mais ligeira, o que aceitámos
de boro agrado; fez-se então partir a lancha
com a bagagem, os soldados, e alguns pretos,

fizemos sair os cavallos á mão de pretos por
terra até ao sitio do Machicho, para ali des-

cançarem, e d ali virem de volta por caminho
de terra á Villa; enós embarcámos, digo, fo-

mos embarcar na Cánôa que estava no Palmar
do sr. V. F. dos Santos, logo ali perto, na
companhia do dito sr. Loforte; e os mais srs.

que nos tinham obsequiado ficaram ali no Pal-

mar do sr. Aragão. Chegámos á Villa de Inham-
bane seriam cídco horas da tarde, desembar-
cando debaixo do mais puro silencio, e admi-
rável ! Nos dirigimos todos á casa onde reside

o sr. Governador A. C. da S. Leote, cuja re-

cepção foi a mais triste possível (e para mim
lhe chamarei vergonhosa), pois entrámos na
casa pelo lado ou serventia de traz; a casa

achava-se ás escuras e tudo fechado, era quasi,

ou passava do sol posto, e não havia luzes, e

tendo nós entrado na casa em uma sala que

-jolbo 1857. ' f

í
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mais parecia casa de espera de çrcados, que

de hospedes, onde havia duas camas desar-

madas, p como atiradas, c aqui esperámos cro

quanto se foi dar recado da nossa vinda; o

sr. Loforlc entrou para o interior da casa, c

logo saiu dizendo-nos. que o sr. Governador

se acha incommodado, diz que o sr. Padre

(eu) entre para lhe fallar, c os mais srs. que

agora não pode fallar, e receber. Eu entrei,

e me dirigi ao lojrar onde elle eslava na cama

Esta é a pura verdade que posso, e devo re-

latar. Poderá ser que appnrcça outro algum
Relatório piqis floriado c enfeitado cm pala-
vras, porque sei que o meu companheiro o sr.

Alferes se acha fazendo o seu Relatório a in-

stancia do sr. Governador d'csla Villa, ainda
que elle se tem servido dos meus apontamen-
tos que tive o trabalho de fazer cm todo o ca-
minho para bases do Relatório,, e como elle o
faz com ajuda de outro alguém assim o poderá

deitado, e assim me recebeu; eu l|ie entre- qpresenlar mqis bonito, c com alguma difle-

guei dois officios que trazia ^a Republica Hol-'rcnça defazer, mas cu pinto só as verdades nuas
landeza Africano, c elle me fez algumas per-

j
conforme presenciei, e ouvi.

guntas sobre a minha vinda, e o motivo por : Finalmente declaro que á minha chegada a

que os hollandezes não tinham vindo, a que esta, a pedido do III."* Governador d este Dis-
tado respondi, c demorando-mç pouco, pedi tricto fiz um relatório, e posto que no sentido

jicepça para me retirar, porque tinha voptajlc seja igual a este por me servir das mesmas
de ir cpmcr alguma cousa, cousa que ali qão

|

bases, não é tão explicito por a brevidade que
havia, c tinh,a saudades de ir veros meus anii- de mim se exigia para ser remettido ao Ill.

mQ

gos c familia; sa,i, c os, mais srs. já tinham I Ex.™ 0
sr. Governador Geral, e par isso ne-

njo na companhia do sc. Loforlc para sua casa
j
cessariamenle apresentará a differença notada

a jantar. Os dqis srs. que pos acompanjiaram
j

pela râsâo expendida, que não causará duvida,

dos hollapdczcs até aqui, foram hospedados, Feito c escripto na Villa de Inhambanc aos
o J. Wcrbes, jlqsso, para cqsa do Alteres, \.

S. Teixeira, e o M. G. Alarcoits, Hollandez,

para miuha casa, c com o favor do sr. Sqq-

18 de Setembro de 1856, por p Padre Jça-
quim de Santa Rita Montanha, Vigariodeln-
hambanc, presidente da commissào de In-

tos lhe deu um quarto c cama,, mesa, c rqqpa
[
hambane que foi á Republica Hollandeza Afri-

lavada etc. | cana.

CURIOSIDADES.

MlNnAS PBBGUNTAS.

.
Em que anno principiou a emigração?

*

Quantas mil almas se acharam da parte de
cá dos limites Inglczcs?

Quantos homens capazes de pegar cm ar-
mas?

De que idade podem pegar em armas?

Quem ê obrigado a ir a guerra.

Como 6 chamada esta gente para guerra?
Quem fornece o equipamento, e armamento?

D'ondc sác essa despeza, ou d'ondc pro-
vem os rendimentos do Governo para fazer

esta dçspcza?

Como são divididos os despojos das guer-

R espostas.

Em 1830.

Doze mil almas.

Quatro mil c quinhentos homens.

De quinze a dezeseis annos, até sessenta

de idade.

Todos os de dezeseis annos até sessenta

de idade, são obrigados a marchar para as

guerras logo que sejnm nomeados.
Por cartas, ou uma cirçular.

Cada um á sua custa: ç áquçllcs que nâo
tem o Governo lhe fornece pólvora e chumbo.

Dos despojos das guerras, dos presentes que
íilgum negro traz, c das multas c licenças.

Isto se vende em leilão publico, conipram-se

as munições, c se guardam em deposito.

Os despojos das guerras são repartidos ou
divididos igualmente por todos que foram á

guerra, uma parte a cada pessoa., eo Governo
tem a sua parte igualmente.
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Como todos são obrigados* ma feHW.aqdel-
les que não vão por circunstancias, tendo
sido nomeados, dão alguma cousa?

Esta* Repablica como está dividida?

Qual é o Governo da Bcpublica?

De quantos membios é cotirpOsío o Conse-
lho dá Republica?

Como se denominação estas cotofrias?

Quantos Generaes tem?
Quacs são as primeiras aucloridades era

em cada Colónia?

No Civil?

Os officiaes milrlares tem soldo ou algúni

pagamento?"

O Joiz tem ordenado?

Os Juiaes téem emolumentos?

Em que anno chegaram aqui a Zoutparis-

berg?

Quantas famílias compõem boje a Colónia

de Zontpansberg?

Qual é a população d'esta Colónia de Zont-

pansberg?

Qoantos homens pôde apresentar em ar-

mas?

Que qualidades de sementes produz esta po-

sição?

Que qualidade de gruo semeiam?

Qual é a exportação que podem fazer?

Que qualidade de arvores de fructo tem?

Os qne 086 pftdèfrf ir á guerra por eireòm-

stancias motivadas, dão ou um homem' por si,

oo um cavallo, ou bois, ou uma carreta, ou

armas ctc. para aquclles que não lêem.

Em Quatro Colónias, otí Districlos geraes.

A Republica que aqui se acha estabelecida

é governada por um Conselho superior.

De vinte e quatro pessoas nomeadas pelo

publico; de cada Colónia seis pessoas.

1.' Leydenburg.

2/ Moire ficre.

3.' Magaáresbcrg

I.' Zoulpansbcrg.

Quatro; cm cada Colónia um.
1. ° Um general.

2. ° (]m segundo commandante.
3. " Um segundo oflicial que fa2 as Vezes

de chefe de dislricto, e é denominado Fel

Cornet.

Um Juiz, denominado Landrox, um Notá-

rio Publico, que serve de Escrivão, c Secreta-

rio Geral, dois ou quatro Mi rates.

Costumam ter. Porém n'csla Colónia de

Zoutpansberg por cm quanto não tceiu soldo,

on emolumentos alguns, era consequência da

Colónia se achar cm principio, e o Governo

não ter meios á sua disposição, mais dos que

já alraz ficavam apontados.

Os Juizes téem 100 libras esterlinas por
1

anno: porém este Juizd'csta Colónia nada tem

querido receber, atlendendo a isto ainda estar

em principio.

Os Juizes téera emolumentos pagos por as

parles, assim como os tem o Escrivão c Wi-

râtes.

A 3 de Maio de 1848.

Pouco mais ou menos duzentas e sessenta

familias.

Por calculo approximado serão mil Oitocen-

tos brancos.

Serão tresentos para mais.

Todas.

Trigo, e bom; ha duas qualidades de tri-

go, cevada, centeio, feijão, fava, ervilha, mi-

lho, manná, etc.

Póde-se exportar agua ardente, vinho, fru-

clas seccas, pelles curtidas, seccas, c salga-

das, marhm, rJontas de abada, cavallo mari-

no, grandes chifres de boi, de búfalo, tab .as,

manteiga, queijos, urzella, s*alsa parrilha, paus

serrados, etc. ele.

Pecegueiros, figueiras, maçã de toda a qua-

lidade, limão grande, lima, laranjeira, noguei-

ra, amendoeira, marmeleiro, castanha, bolota,

fructas da índia, e da Costa d'Africa, damas-

co, bananas, uvas, efe. etc.
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Quantos elefantes se lêem morto depois que

estão aqui em Soutpansberg?

Quantos arráteis de marfim terão saído de

Soutpansberg?

Quanta pólvora consome por anno?

Quanto cbumbo?
Quanto estanho, ou calaim?

Quanto café consome?
Àssucar?

Chá?
Que qualidade de cbá se gasta?

Qual é o limite Inglez com a Republica

Africana?

É impossível saber-se.

Aproximadamente terão saído duzentos mil

arráteis de marfim.

Vinte e dois mil e quinhentos avinteetres

mil arráteis.

Quarenta mil arráteis.

Cinco mil arráteis.

Quatrocentos e cincoenta mil arráteis.

.Dez mil arráteis.

Pouco.

Por a maior parle, preto

O Rio Falrefier, a vinte e seis graus.

Leydenburg.

Moirefier.

Magaalisberg.

Soutpansberg (serra que tem sal).

Reynorter porl (logar onde havia ar muito

norte;.

Waterberg. (serra d'agoa).

Platesberg (serra alta).

Ourilp, Cidade.

Rotens Rostenburg.

Spetonk.

Pissamhop.

Machava.

E outras que não pude alcançar.

Notas.

O Conselho da Republica é a auctoridade

superior; e as quatro Colónias eslão debaixo

do Conselho ; e este é composto de vinte e

quatro membros, escolhidos, ou eleitos pelo

Povo, de cada Colónia números iguaes.

Assim também com eleições do Povo são

nomeados todos os Officiaes militares e civis.

Os Generaes das Colónias respectivas são

obrigados a dar contas ao Conselho maior, da

sua gerência em dias de audiência maior, c

reunião geral.

Nota. N'estes togares existem minas de me-
tal, como cobre, ferro e chumbo.
Em Magaalisberg ha uma mina dc chumbo.
Em Pissamhop ha outra mina de chum-

bo; este logar pertence*a J. Albazine; e eu
vi chumbo d'esta mina.

Nota oo Advebtehcia.

O negocio da Costa, ou o methodo de ne-

gociar nos portos, não serve inteiramente para

com estes povos; mas sim as maneiras do com-

mercio europeu; em consequência de estes es-

tarem acostumados com os Inglezcs já de mui-

tos annos, e com quem este negocio ou es-

peculação é antiga.

É sem duvida inteiramente necessário o

conservar o credito no commercio; por exem-
plo nos pesos e medidas etc, por isso que no
principio de qualquer arranjo, ou trato, é oc-

casião da mesma praça ganhar nome, ou per-

dê-lo.

É de restricta necessidade para entabolar

e continuar a receber d estes povos todos os

productos do Paiz, haver pontos centraes de

distancias intermédias para facilitar a compra
dos productos, por isso que nem todos são ca-

çadores de elefantes, e nem todos se acham
nas circumstancias de levar os mesmos pro-

ductos até á beira-mar; e mesmo para au-

gmeutar o capital da exportação e de exporta-

ção.

Estes pontos devem ser commerciaes, e de-

vem ser determinados pelos Governos, ou ou-

vido o Governo, e n'el)es deve-se estabelecer

Estabelecimentos, ou Feitorias de commercio,

e estes auxiliados pelos Governos, para que

os commerciantes possam com segurança ar-

riscar os seus géneros e fazendas ; ed'esta ma-
neira diminuir a distancia que nos separa,

assim tanto de um lado, como de outro, é ne-

cessário estabelecer similbantes pontos para o

mesmo fim, incurtando d'esta maneira (como

acima deixo dito) a distancia entre as duas

praças qne devem commerciar, e de ambos os

lados auxiliados pelos seus respectivos Gover-

nos, para quo d'esta maneira o cabedal pu-

blico tenha a devida segurança; sem o queé
bastante dificultoso aos Negociantes arriscar

os seus fundos.

Babbabidade db Càrais.

Um cafre por nome Manbilla, que tem cousa

de uns duzentos cavallos, e mil e duzentas a
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mil e quinhentas armas, no anno de 1854 ata-

cou alguns passageiros, famílias que iam de

viagem, e barbaramente assassinou tudo, ho-

mens, mulheres e creanças, cortando-lhes as

carnes, e cozinhando-a em panellas, e fa-

zendo outras barbaridades, como espetar as

partes pudendas, tanto de um como de outro

sexo em paus nos caminhos, outra parte de

carne, e algumas cabeças de mulheres asmet-
teram dentro de agua de uma grande lagôa que
ali fica n'esle logar onde foi o assassínio.

N. B. Eu passei agora por este logar onde
foram feitas estas barbaridades em 1854 (pas-

sei em Janeiro de 1856) á gente branca, este

sitio chama-se Macapanas porto, é sitio me-
donho; para se passar hoje por ali é preciso

ir em força para se reunirem differentes pas-

sageiros, lendo de esperar que se reúna nu-
mero nos pontos de cá e lá para então pas-

sarem seguros, e ainda assim é necessário a

vigilância.

Aqui me contaram que elles não só cozinha-

ram a carne humana, mas outra a espetaram
em paus, como foi partes, braços, pés, dedos,

çabeças, etc, e outra a melteram na agua.

Estes cafres foram batidos por a gente hol-

landeza africana em Julho de 1855, porém
uns fugiram para a serra onde é a sua habita-

ção, outros esconderam-se por o mato, e por
as pedras, e outros morreram, cousa de cem
ou duzentos cafres.

Agora n'este anno de 1855, cm Novembro,
este mesmo cafre foi atacar um Regulo por

nome F. arrasou tres ou quatro Povoações,

matando tudo quanto encontrou nellas, e as

creanças as espetou em roda das Povoações,

postas em paus, estando as creanças ainda vi-

vas; isto das creanças parece alguém houve
que ainda achou algumas vivas.

Hoje para os Negociantes por ali passarem,
que é o caminho para o Porto Natal, e para
toda a parte quasi, é necessário" irem escolta-

dos por gente hollandeza, quer seja de lá para
cá, quer de cá para lá. Este cafre Mahbilla
fica distante do Dorpe de Soutspanberg quatro

dias de caminho.

No dia 7 de Dezembro, saiu d'este Dorpe
um negociante inglez com duas carretas de
marfim,.e para passar, pediu uma escolta, cuja

hVa deram, pagando elle á mesma escolta.

No dia 9 para 10 de Dezembro de 1855
por uma hora da noite saiu d'esle logar de

Soutpansberg a gente nomeada para ir-se reu-

nir com outra de outros Districlos, a fim de

irem bater o dito cafre Manbilla.

A 16 de Dezembro por a hora do meio dia

recolheu a gente hollandeza que tinha saído

no dia 10 para a guerra; fizeram o destroço

que poderam, em cuja batida do inimigo mor-

reram cento c quarenta e tres cafres grandes
fora creanças, e moleques: tomaram-lhe trinta

e sete cabeças de gado vaccum, e tresentas ca-

beças de gado entre carneiros, e cabritos; isto

feito por trinta e quatro homens de cavado
(hollandezes). »

Estes cafres vivem em serras todas minadas
por baixo, onde téera as suas habitações, e es-

conderijos; para os bater é preciso esperar que
elles sáiam dos esconderijos, e desçam a culi-

mar as terras, e aliás inútil.

Este cafre Manbilla foi ha poucos dias ba-

tido por a gente do Regulo F. onde elle ti-

nha ido perpetrar as barbaridadds ultimas, e

lhe foram mortos cento e tantos negros.

Noticia.
V

Ouvi que nos limites da Falrefiere passaram

para mais de cem cafres do Regulo Mapella, tra-

zendo armas, pólvora, e trinta cavallos; oFel-

Cornet da proximidade teve noticia, e indo

ao encontro com vinte e duas pessoas de ca-

vado, os negros mal os avistaram, começaram

á fazer fogo sobre os hollandezes, e d'estes

um homem foi ferido n'uma perna e morto o

cavado, e por este caso fugiram os hollande-

zes; porém os negros, seguindo seu caminho,

se encontraram com quatro hollandezes que

estavam á caça, estes começaram a fazer fogo

sobre os negros, outros dois hollandezes que

também andavam á caça, ouvindo os tiros,

acudiram, e vieram reunir-se aos quatro, e es-

tes seis homens bateram-se com os negros,

que venceram, matando até o ultimo cafre, e

tomaram todas as armas no numero de cem, e

trinta cavallos, etc.

çòcs, e horta» na Republica Hollandeaa

Africana.
«

Trigo, semeia-so no mez de Abril e Maio.

Cevada— Março, Abril, e Maio.

Centeio— Idem— Idem, e Idem.

Fructas, plantara-se no mez de Junho.

Uvas— Primeiro é preciso preparar bem a

terra, estruma-la, e mexé-la.

Podas, fazem-se de 15 até... de Julho.

Melões, semeiam-se era Agosto.

Melancias— dito.

Pepinos, semeiam-se em Agosto.

Flores,— dito.

Batatas—em Agosto e Setembro.

Hortas, fazem-sc em Setembro, Outubro e

Novembro, e este é o melhor mez.

Milho, semeia-se em Dezembro. (Porém eu

observei que em Dezembro já havia milho novo

e fresco, e então colligi que se pôde semear
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logoque haja chuvas, ou em todo o tempo, ten-

do agua para rega.

Cebolas, semeiam-se em Fevereiro— Pece-

gos, em Maio e Junho.

Auniz, em Maio. Marmello, cm Junho.

Amêndoas, em Junho. Arruda, em Agosto.

Manna, em Agosto e Setembro, porém o

melhor é em Agosto.

Dcaioiuttrarao riu Pot onçAu do SKoalpniwberg.

0 Dorp de Zoutpansberg é collocado no sul

de uma longa c alta serra, na planicic que
esta ua baixa da dita serra, de cuja serra se cx-

trahe sal, e por este motivo deram o nome á Po-

voação hollandeza Zoutpansberg, que significa

serra onde ha sal, ou serra que dá sal. Acha-se

mais ou menos a vinte c cinco graus de latitu-

de; as ruas compridas são extensas bastante,

mui largas, talvez seis braças de largura, cor-

rendo de E. a O. e contava até ã minha saída

seisdeslas ruas, e'as transversaes, qaie julgo

eram também seis, correm de N. S. também lar-

gas bastante; em todas as ruas corre agua em
regos ou canos abertos no cbâo, para lodos te-

rem agua ao pé de sua casa, cuja agua vem
de longe do rio que ha na serra, e se repar-

te por todas as ruas; em alguns logares já ha-

viam pontes para se passar. As casas pela

maior parte são. pequenas, baixas c abarraca-

das, algumas de quatro aguas, são cobertas de
palha, umas são de barro, outras de madeira e

barro, e as mais modernas de tijolo; algumas
não tècm divisões por dentro, e só tapam o

logar da cama com cortina
;
algumas casas icem

vidraças nas janellas, e hoje lodos vão ado-

ptando a pô-las nas casas que vão fazendo de

novo, c vão fazendo melhores casas com repar-

tições por dentro, c boasjanellas; quasi todas

as janellas abrem para fora as portas ; porém as

portas da casa abrem para dentro, o as casas

auligas, e alguns por pobres ou não sei se por

uso, em logar de janellas são buracos tão pe-

quenos que apenas caberá a cabeça de uma
pessoa, que mais parece para entrar e sair

pombos; c alguns destes buracos não tôem

postigo, os fecham com travesseiros por den-
tro. Algumas casas são de duas aguas, c as

cabeceiras levantadas de tijolo, que sobem aci-

ma da palha, e por isso tapam a vista da pa-

lha pelos todos das cabeças.

Observei que em algumas d'cslas pequenas
casas, que algumas terão quatro a cinco bra-

ças, acommodarem-se dois, tres e quatro ca-

saes, c filhos, e n'outras numerosas famílias,

divisões dc cortinas, o nada mais, c cm ou-

tras só o quarto da cama que c do chefe de

família, fechado com parede.

Tem uma Igreja nova feita depois de eu ali

eatar, alta, de comprido sete o« oito braça*,

e de largara quatro, mais ou menos; 010 es-

tava acabada, é todadc tijolo, tem quatro por-

tas uma para cada lado em cruz, e oito ja-

nellas, quatro para o N. c quatro para o S.

faltava rebocar, e portas dc madeira, tem as

cabeceiras levantadas de tijolo, e é de duas

aguas.

A vida d'esta gente, por a maior parte são

lavradores, os homens fazem tudo o que pre-

cisam por as suas próprias mios, menos o cos-,

lurar, que são as mulheres que fazem toda a

obra do costura e dc alfaiate; o homem tra-

balha, de carpinteiro, pedreiro, sapateiro, tor-

neiro, correeiro, c de ferreiro em alguns ser-

viços, ele, ainda que tôem homens de offiekw

de profissão.

Vivem da caça cm geral, e por a maior

parte; comida pão e carne, batatas, verduras,

e milho grosso, e café a todas as horas.

Não podem passar sem uma carreta por o

menos, e um cavállo.

Devo dizer que ás ruas são bem alinhadas,

c lodos são obrigados a ter os seus terrenos

ou quintaes fechados; não podem andar por-

cos por as ruas, nem gado solto, senão o que

vem ou vae para serviço, ninguém pode dei-

tar sujo das casas para a rua, etc, etc, ete.

Inhambane, ao Ide Outubro dcl856. Pa-

dre Joaquim dc Santa Rita Montanha, Vigário

de Inhambane.
P. S. Peço desculpa a qualquer leitor que

tenha o trabalho de ler este papel, me dis-

pense alguma falta que haja na parle ou de

grammattea, ou dc orthographia etc, pois atem

de ser feito á pressa, me acho ha vinte um

annos nesle Paiz, e portanto lenho perdido

muito da minha pátria, e mo feito muito aos

vicios do Paiz.

REL.\TOIiK>

.SOBUE A OURA INTITULADA NARRATIVE OV AN EXM.O.

R1XGVOAYOE CP TH E RI VÉUS KUQRA AND BINCE, IX

I03Í, »Y W. BAI.FOUH UAIKIE. LOXD. 1830. REI.AÇAO

DE {UMA VIAGEM DE EXPLORAÇÃO AOS RIOS KWORA C

Bl.NUé.

A expedição que fez ha dois annos o na*

vio inglez o Pleyadas, no Kvrora e no Binoé,

é uma das mais importantes das que a Africa

tem recentemente sido lhealro; c a relação

que acaba de publicar o seu chefe scienlinco,

o doutor Baikic, offerece, debaixo de muitos

aspectos, um vivo interesse. Os nossos leitores

sabem cm que circu instancias foi determinada

esta expedição: líarlh linha-se internado nas

regiões que ficam ao sul do lago Tchad, e.

penetrando no Adainawa, li»ha vislo d«w
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grande* correntes de agua a que os indígenas

flâo os nomes dc Faro e Binué, as quacs de-

pois de sc reunirem correm dc leste a ocsle

cm uma direcção que lhe pareceu ser a do

Nigqr (Kwora)c do Atlântico. Por estes indí-

cios, c por algumas resenhas vagas que lhe de-

ram os habitantes do paiz, conjecturou que
pBinué devia formar o curso superior doTchad-
da, o enorme afíluente do Niger, e cuja em-
bocadura era unicamente o que tinha sido

visto por Europeus. No caso em que esia con-

jectura se achasse justificada de fado, era do
maior interesse verificar se o Kwora c o Bi-

nué eram navegáveis desde o mar até onde
Barllt tinha visto o ultimo. Pois que n'cste

caso em jogar de sc buscar, como ate então,

o Sudan central pelo caminho longo c peri-

goso de Tripoli c do Deserto, liuha-se achado
uma via que levava ate ú bacia do Tchad
a travez dc regiões férteis, populosas, bem cul-

tivadas, e relativamente industriosas, ao menos
a julgar pela descripçao que o intrépido via-

jante tinha feito do Àdamawa. Na verdade
tristes precedentes fariam lembrar que uma
tal empreza não podia cffeituar-se sem gran-
des perigos: já, desde 1830 em que os irmãos

tander tinham achado a boca do Niger, qua-
tro tentativas se tinham feito para subir este

rio, c todas tinham abortado no meio dc de-
sastres que se podiam considerar desanimado-
res. Entretanto o cônsul ingiez em Fernando
Pó, M. Beeçrofl, ura dos mais perseverantes ex-

ploradores d esta parte dWfrica, offereceu-se

para conduzir uma nova expedição, c M. Laird,

o mesmo que em 1832 tinha chegado em compa-
nhia de MM. AJIen cOklfield, atéDiagbo, oa
entrada do Tchadda, foi o director dos pre-

parativos.

O pleyatlas, pequeno vapor com uma ma-
chiaa da força de sessenta cavallos, c exigindo
mui pouco fundo, foi o destinado para eslc reco-

nhecimento. Mas no momento cm que cllc appa-
recia á vista da Costa da Guiné, Beeçrofl

acabava do. morrer, e foi o doutor Baikie, um
dos membros da expedição, que se encarre-
gou de a dirigir. É para nós um prazer po-

dermos aqui asseverar, cm vista tio resultado

mais completo, que o novo chefe, pela sua in-

tclligcncia, pela sua actividade, e a sua mo-
deração, mostrou a capacidade que exigia a

empreza difficil de que eslava encarregado.

As suas inslrucçõcs recommendavam o me-
nor emprego possível de gente branca; que
subisse durante* a estação das chuvas; e que
empregasse o quinino contra a influencia per-

niciosa do clima. Era a sua missão explorar o rio

dcDagboavançandopara leste, e procurar Bariri

e Vogel, c traze-los á Europa se os podesse

encontrar. Entre os membros da expedição

scientifica devemos mencionar: M. May, offl-

cial da marinha ingleza, que espontaneamente

linha oílerecido o seu serviço, c que sc dis-

tinguiu pela sua louvável actividade; o reve-

rendo M. Crawiher, que já por muitas vezes

tinha explorado o delta do Niger; M. Dul-

chinson, medico e naturalista. *A equipagem
comprehendia doze europeus c cincoenta e

ires homens de côr.

Foi cm Julho dc 1854 que o Phyadas en-

trou pelo Rio Nun^no largo delta do Niger,

labyrinlo movei onde os enormes aterros do
rioeslâo sempre a fechar e abrir novos ca-

nacs. Àllcn tinha levantado em 1831 um mappa
que já nào é exacto: M. Baikie cita, entre ou-

tras mudanças importantes, a formação da

grande ilha de Thucsday, que em 1832 era ape-

nas um baixo; M. Beccroft viu em 18 41, no
logar que cila oceupa, um banco dc terra e

areia ao nível d agua, e é.hoje uma ilha co-

berta de forte vegetação.

0 delta é a parte mais insalubre do rio, e

isto provém principalmente da prodigiosa fe-

cundidade da terra. Impedindo a renovação

do ar, matas de arvores gigantescas cobrem
ambas as margens c corrompem a agua pela

quantidade de detritus vegetaesque n'ella lan-

çam. Nada ha tão triste como esta porção de

paiz: uma delgada fíta de firmamento, agua
do rio, c uma verdura carregada. Graças ás

precauções hygienicas, e a uma ração diá-

ria de quinino, a equipagem não adoeceu ; mas
não começaram verdadeiramente a respirar se-

não quando o Phyadas passou alem do ponto

em que o rio sc divide, c chegou ao logar

onde se abre era uma c outra margem um
vallc largo e populoso.

Abondam, na relação de Baikie, pormenores

cheios de interesse sobre os costumes e a

pbysionomia dos povos que estão nas margens
do rio ; mas tem sido c hão de ser repelidos

por outras collccçòes, e não obstante o seu

allractivo, devemos preferir aqui as resenhas

cujo caraclcr é mais propriamente geographi-

co: vamos pois cxlrahir da obra dos nossos

viajantes a lisla dos povos e dos logarcs que
a expedição visitou lanto na ida como na vin-

da. Eis-aqui os nomes dospaizes situados des-

de a bóca do Kwora até ao ultimo ponto a

que a expedição chegou no Binué.

Em ambas as margens fica o Oru dc que

faz parte o Nimbe. Angiama, o principal lo-

gar d'esle paiz, esta junto ao rio: não c certa

a posição da cidade de Nimbe no interior.

Depois está o lgbo de que Jcpcndo o Abo. É
um dos paizes que M. Baikie mais extensa-

mente descreve no fim da sua relação, c não
1

E*lc Rio A'«» é a Mc* mais oriental do Niger ou
Kwora.

Digitized by Google



podemos fazer melhor do que remettet- para

ella o leitor, sequizer instruir-se dos usos, na

religião, e extravagantes superstições do povo

que o habita. Ao norte do Igbo segue-sé o

Igara, que forma, segundo diz M. Baikie, um
ró estado com o Akpoto, o qual se estende

sobre a margem esquerda do Binué. Ao so-

berano d'este paiz da-se o nome de atta, que
quer dizer pae, e igualmente o de onu que se

pôde traduzir chefe. Reside em Idda, bonita

cidade, situada em uma posição picloresca na

margem esquerda do rio. O Igara não passa

á margem direita ; n'esta fica o estado do Ado.

Alem de Idda, os priocipaes logares que a ex-

pedição viu, são, Agbedamma, depois Igbébé

um pouco abaixo da confluência dos dois rios.

O vértice do enorme angulo obtuso que for-

mam n'esle sitio o Kwora e o Binué é oceu-

pado pelo Igbira-Panda, um dos estados mais

industriosos c mais populosos d'esta região.

Desgraçadamente, quando a expedição passou,

acabava de ser saqueado por uma invasão de

Fellatahs, Peuls ou Pulo. (É esta ultima for-

ma, a que M. Baikie adopta na lista das trinta

e cinco variantes do nome de Fellatab, que
elle dá no seu appendice.)

Panda, cidade florescente no tempo em que
Lander a visitou, era agora um monte de

ruinas, e os temíveis conquistadores ameaçam
a mesma sorte, depois das chuvas, a Timaba,
que lhe tinha succedido como capital. Depois

de Igbira Panda segue-se o Bassa, cujo logar

principal é Abalsbo. Dogbo, ponto a que Old-

field chegou ha vinte e quatro annos, é a pri-

meira cidade do Doma, estado que compre-

hende os dois paizes de Agatu e de Keana, e

fica assim como Bassa, na margem direita do

Binué. A margem esquerda pertence aos Mi-

tsbi, povo selvagem, muito inferior no phy-

sico e na iolelligencia aos outros negros d'esta

região, d onde elles porém não são originários.

A expedição demorou-se em Ojogo, ilha do
Binué, c cidade importante do Doma, cousa

de uns dez dias pela esperança de encontrar

Barth e Yogel. Desde que o vapor entrou no
rio tinham sempre perguntado aos naturaes

se tinham visto os dois europeus. Cm homem
de Ojogo fez uma tal descripção de dois bran-

cos, que, segundo elle dizia, estavam em Keia-

na, que M. Baikie mandou mensageiros a esta

cidade e resolveu espera-los. Todavia os dois

viajantes não tinham estado n'aquelle paiz, e

e a origem provável do erro do negro de Ojogo

era a pelle clara de alguns moiros ou Pulos

que de passagem estavam em Keiana.

Ojogo e o paiz circumvisinho foram objecto

de uma exploração especial. Os membros da

expédição scientifica deram-se a trabalhos de

linguistica e de historia natural ; fizeram mui-

tas observações astronómicas, e levantamentos

trigonométricos, postoque esta ultima operação

fosse embaraçada pelos temores supersticiosos

dos indígenas, que vendo os europeus olha-

rem ora para o céu, dra para o rio, imagina-

vam que eram actos de feitiçaria.

Alem do Doma ficam, na margem esquerda

o Kororofora, e na margem direita a grande

distancia no interior as tribus Bautshi. A ex-

pedição parou em Zbibu na sua volta. O rei

d'esle paiz, mussulmano como a maior parte

dos chefes dos estados que ficam sobre o Bi-

nué, desde a sua confluência, tomava o titulo

de sultão: mostrou-se, diversamente dos ou-

tros, velhaco e cauteloso com os europeus: os

outros fizeram á expedição um acolhimento

benévolo
;
aindaque é verdade que em toda

a parte sua boa vontade foi estimulada com
vestidos de velludo encarnado ou roxo, e com
outros presentes de uma magnificência inau-

dita para africanos..

Depois do Kororofora c de Zhibu encon iri-

se o Amarava, que oceupa as duas margens

do rio, e depende do reino de Sokoto (tal é o

nome que M. Baikie dá ao Sakatu).

(Continua.)
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RELATÓRIO

SOBHE A OURA INTITCr.ADA NAHRATIVE OF AN EXPLO.
MXG VOYAGK CP THE R1VER8 KWOnA AND BINUE, IN
18*4, BY W. BALFOUR BAIKIE. I.OMD. I0«0. REI.AÇAO
»E UMA VIAGEM DE EXPLORAÇÃO AOS RIOS KWORA E
BIXUÉ.

.(Concinnado de pag. 856.)

Ê bem sabido que M. Barlh, em uma das
suas communicações, informava que o Ada-
mawa é um estado em que a agricultura e o
comme reio estão muito mais desenvolvidos do
que se poderia esperar de um paiz situado
quasi no centro d'Africa, e que este estado
conquistado pelos Fellatahs, forma uma espé-
cie de grande feudo dependente de Tombu-
ctu e de Sakalu, onde residem os chefes su-
periores d'esta raça invasora. O mesmo parece
quanto ao Hamaruwa. E por isso, quanto pa-
rece, se podem estabelecer tres divisões muito
dislinctas entre os estados visinbos doKwora e
do Binué: 1.°, os que são oceupados por ne-
gros idolatras, desde a bôca do Nun até á con-
fluência dos dois rios: estes estados são nu-
merosos», agitados por continuas dissenções,
mas activos, commerciantes e mais industrio-
sos do que se poderia crer; 2.°, aqucllcs que
ainda independentes e idolatras, são todavia
infestados pelas incursões dos Fellatahs; tal

éolgbira-Panda
;

3.*, finalmente estados con-
quistados, onde os Fellatahs se lôem estabele-
cido de um modo permanente ; laes são o Ha-
maruwa e o Adaraawa que com elle confina. Es-
tes últimos são reconhecidamente os mais bem
administrados e os mais tranquillos. Os Fel-
latahs lêem nelles desenvolvido, cm seu favor,
os inslinclos agrícolas da raça conquistada.
A maior parle da população tem ficado idola-
tra, e só os Fellatahs praticam o Islamismo.
Talvez que o pouco zêlo que mostram na pro-
pagação de uma religião que elles seguem com

ÁHX. DO C. ULT.— PARTE NÃO 0FF.—SEBIR I.-

I fervor, tem a sua causa na obrigação que lhes

impõe o Coran, de só tomarem escravos entre

infiéis ; não querem com conversões muito nu-

merosas seccar a fonte da sua melhor renda.

Comludo deve coníessar-se que a tolerância -

religiosa é muito grande cm todos estes pai-

zes, como geralmente em toda a Africa. Em
toda a parte aceitaram sem custo a proposta

que M. Crawlher sc'mpre fazia de mandar mis-

sionários christãos.

Quanto aos Fellatahs, estes formam uma raça

muito singular, na qual se acha a maior parte

das feições dislincliras da família caucasica:

testa alta e aberta, nariz aquilino, e algumas
vezes olhos azues. Só os beiços algum tanto

grossos atleslam a mistura do sangue negro.

São de estatura elevada, seccos. c nervosos.

Acham-sc espalhados desde a Senegarabia até

ao centro do Sudan. Qual foi a sua origem?
Qual é a sua historia, quaes tem sido as suas

migrações e as suas misturas? São grandes e

importantes questões, hoje escuras, e sobre as

quaes a publicação tão impacientemente espe-

rada do doutor Barlh talvez lance alguma luz.

Gurowc, pequeno porto do Hamaruwa, foi

o ultimo ponto a que chegou o Pleyadas no
Binué; não foi porém o ultimo limite a que
chegou a expedição. M. Baikie fezemeanóa um
reconhecimento a umas vinte léguas adiante,

a Lau, Djin c Dulli, Ires logarcs habitados por

homens summamente selvagens, inferiores a
lodos os que tinham sido encontrados no curso

Ja expedição. É em Dulli que M. Baikie viu

os homens cujas habitações eram cobertas pela

cheia, e que elles próprios viviam na agua. É
um facto que não ó»raro nas bordas dos gran-

des rios de Africa, c que Lander já tinha ob-

servado no Niger acima da sua confluência

com o Binué.

Em Lau poderam obter algumas noticias

dos paizes ulteriores. M. Baikie viu a primeira

estação do caminho que vac para Yola, capi-

tal do Adamawa: soube que eslava a pouca

distancia do sitio onde o Faro sc junta com

—agosto 1857. 52
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o Binué, e teve pena de não poder chegar a

este ponto: um principio de doença que ce-

deu promplamcnle a um bom regimen hygic-

nico, tinha atacado a tripulação negra. Mas

o que principalmente o impediu, é que se co-

meçavam a sentir os primeiros symptomas da

baixa das aguas que nào c menos prompta do

que a subida. Foi necessário voltar para traz.

A volla foi empregada cm visitar muitos lo-

gares onde apenas tinham tocado, e em com-

pletar as noções de historia, de ethnologia, de

geographia, de historia natural, que tornam

a relação de M. Baikic uma das mais comple-

tas e das mais inslructivas de que temos co-

nhecimento. Por isto, quando no fim da es-

tação, era Outubro de 1851, o Pleyadas se

achava na bóca do Nun, M. Baikie, c o seu

sábio estado maior poderam lisonjear-se de le-

rem cumprido inteiramente os deveres da sua

difficil missão: tinham subido no Binué umas
cento e trinta léguas mais adiante do que até

então se tinha ido, verificado a hypolhese de

Barth, mostrado que esta magnifica corrente

é navegável, muito acccssivel e habitada nas

suas margens por homens era geral inteligen-

tes e benévolos; finalmente, e este resultado é

o mais importante, demonstraram de um modo
indubitável, trazendo sã c salva 'toda a tripu-

lação, que o clima de Africa pôde ser venci-

do, e que d'ora era diante o seu solo mortí-

fero deixará de devorar os seus invasores.

(jaoom.— BuUetin de la Sociili de Gèographie.)

RELATÓRIO

CIRURGIÍO-MOR DA PROVÍNCIA DE CARO VERDE
SOBRE A CHOLERA-MORCUS NA ILDA DO FOGO

EH 188».

III.™ e Ex.
mo Sr.—Tenho a honra de rc-

metter a V. Ex.' o Relatório da commissão dc

que fui encarregado pela Portaria n.° 73- A,
de 19 de Julho de ISiji}. A falta de instru-

mentos c de reagentes, c em grande parle a

minha falta de conhecimentos especiacs sobre

diversas sriencias, fazem com que eu não possa

apresentar um Relatório que corresponda ao
programraa dado pela Academia dc Medicina
de Paris, porém posso afiançar a V. Ex.

1 que
n'cllc não sc encontram exagerações, c que são

extrahidas das melhores fontes as informações
que me levaram a convencer que o cholcra-mor-

bus-asialico foi importado para a Ilha do Fogo
pela barca sarda Corsa. Aproveito esta occa-

sião para significar a V. Ex.* que o Cirurgião

de segunda classe da Armada. José Maria de

Mello Dias, muito me coadjuvou nos trabalhos

estatísticos que apresento nos mappas n." 1,

2, 3, 4 e u. Tendo cumprido esta commissão

agradeço a V. Ex.
1
o ter-me d'ella encarre-

gado.

Deus guarde a V. Ex.* Villa da Praia, 20

dc Janeiro de 1 850.= 111."° e Ex.- Sr. Go-

vernador Geral da Província de Cabo Verde.

=(Assignado) José Fernandes da Silva Leão,

Cirurgião-Mór da Província.

DA IMPORTAÇÃO DO CnOLKRA-MORRUS ASIÁTICO,

PELA BARCA SARDA, CORSA, PARA A 11JIA DO FOGO,

E DA DIRECÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE
ATÉ Á SUA EXTIKCÇAO.

A Ilha do Fogo está situada entre 14a
e 42'

e II»
0

c 1' norte, c 24' e 8', e 24° e 32' a

leste de Greenwich, por consequência tem 12'

de extensão norte-sul e quatorze minutos de

leste a oeste, e é quasi redonda.

Esta Ilha tem diversos montes de pouca im-

portância, porém no centro apresenta uma

serra muito alta, que percorrendo quasi toda

a Ilha, approximando-se ao norte roais da bei-

ramar, toma a figura semilunar, cuja§ pontas

dizem para leste; e no centro do espaço com-

prehendido por esta figura, é que se eleva um

monte, segundo dizem, a mil seiscentas c cin-

coenta braças acima do nivel do mar, em cujo

pico existe a primitiva cratera do vulcão; a

sua disposição c altura, pouco menor á do pico

do vulcão, fazem com que este só seja visto

no seu lodo por leste da Ilha. Algumas planí-

cies a que os naturaes dão o nome dc=acha-
das— se encontram n'esta Ilha, porém em

geral o seu terreno é em declive desde a base

da serra até ao mar, terminando em rocha

cortada perpendicularmente, segui ndo-se em

alguns pontos uma pequena praia de areia

preta. Ao sul a Ilha é um pouco mais plana,

e o espaço comprehendido entre a base da

serra e a praia é maior n'este ponto do que

em qualquer outro, dc toda a circurafercncia

da Ilha. A serra em muitos sítios é dc difficil

ascencão, e de perigosa em alguns, principal-

mente pela face que olha para o vulcão.

Toda a Ilha é cortada por profundas ribei-

ras que dirigindo-se do cume da serra ao mar

dão prompta vasão ás aguas das chuvas ; em toda

cila não se encontra o menor pântano, e as

fontes mais abundantes, que são todas na ro-

cha a que sc segue a praia, e quasi ao nivel

do mar, dão bclla agua potável, porém a que

os meios dc conducção, odrès feitos de pelle

de cabra mal curtidos e untados internamente

com olco de purgueira, communicam um sa-

bor desagradável c cheiro repugnante.

As lavas que em differentes epochas, e por

diversas crateras o vulcão tem expellido nas
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suas erupções com mais frequência para o norte,

lêem tornado estéril uma grande parle do solo

da Ilha, e o desleixo a que as auctoridades

compclenles lêem deixado chegar a antiga pos-

tura da Camara, peia qual sc prohibe o corte

de qualquer arvore setu licença, c sem que
o requerente apreseute duas arvores por elle

plantadas ha dois annos, que substituam a que
pretende cortar, faz com que nâo só em toda

a Ilha não haja mata alguma, mas lambem
que muito poucos tamarindeiros, espinheiros

e figueiras bravas sc encontram ao norte, e

quasi nenhumas ao sul, circumstancia esta que
provavelmente muito tem concorrido para que
neste ponto da Ilha as chuvas lenham sido

muito escassas nestes últimos annos. Na es-

tação chuvosa ou das aguas, como vulgarmente
lhe chamam, que é desde Julho até Novem-
bro, os ventos mais reinantes são os dos qua-
drantes do sueste e sudueste; e nos mezes de
Setembro e Outubro algumas trovoadas sc dão;
e desde Dezembro até Junho, estação secca,

de ordinário sopram só os ventos dos qua-
drantes do nordeste, e algumas vezes do no-
roeste, com especialidade em Março e Abril,

em que as brisas são fortes. Em ambas as es-

tações algumas vezes reina o vento leste por
dois, ires e cinco dias; este vento é tão secco

que os olhos, as fossas nasaes c os lábios sc

tornam seccos e dolorosos; os objectos de ma-
deira, estalara c racham; muitas vezes basla

que elle sopee por dois ou tres dias, para sec-

car ou fazer dar mas colheitas, e sementeiras
que muito promettiam. Corresponderá este

vento ao Harmatan africano, a cuja influen-

cia nas proximidades da costa de leste, desde
15° norte até 1° sul, alguém altribue a cura
dag febres intermittentes, a desapparição das

remittentes epidemicas, e até a falta de acção
do viras variolico sobre a nossa economia du-
rante a sua duração? £ este um ponto de me-
teorologia sobre o qual a sciencia exige a ob-
servação dos práticos da Província.

O calor na estação das aguas é intenso, e

mais nas proximidades do mar do que nas vi-

sinhanças da terra; porém na estação secca a

temperatura abaixa a ponto de se sentir al-

gum frio nos mezes de Dezembro e Janeiro.

A população da Ilha do Fogo, cm Junho de

1855, compunha-se de treze mil cento c uma
almas, divididas pelas (reguezias de Nossa Se-

nhora da Conceição, S. Lourenço, Santa Ca-
tharina e Nossa Senhora da Ajuda, vulgo dos

Mosteiros. (Yide mappa n.° li.)

A Freguezia de Nossa Senhora da Concei-

ção confina pelo sul,' leste e oeste com o Oceano,
e pelo norte e oeste com a freguezia de S. Lou-
renço pela Ribeira do Piqainho, e a leste com
a de Santa Catharina, pelo Monte Disimo. A

Villa de S. Filippe é a única povoaçJo d'esla

freguezia, e apesar de ser irregular é a me-
nos irregular e a maior que se encontra em
toda a Ilha; é n'cl!a que se concentra quasi

todo o commercio da Ilha, por estar situada

em frente do melhor ancoradouro e onde re-

sidem as principaes famílias, quasi todas des-

cendentes de europeus.

A sua população é de duzentos e cincoenta
'

c oito homens livres, trezentos e trinta e dois

escravos, e de duzentas c noventa e sele mu-
lheres livres, c trezentas e setenta e sele es-

cravas, que juntos a mil duzentos e cincoenta

c sole homens livres, e quarenta c nove es-

cravos c mil quatrocentas e trinta mulheres

livres c quarenta e tres escravas que se acha-

vam espalhados por toda a freguezia, compu-
nham o Districlo de quatro mil c quarenta e

Ires almas. (Vide mappa n.° 1.)

A freguezia de S. Lourenço, a mais extensa

c populosa, está situada na parte media e ao

oeste da Ilha, scrviudo-lhc de balisas o mar a

oesle r o cume da serra a leste, c ao norte a

ribeira Ozoria, que a separa da freguezia de
Nossa Senhora da Ajuda. Os seus freguezes,

cm numero de dois mil duzentos e setenta e

nove homens livres, duzentos e trinta e seis

escravos; o de duas mil quatrocentas c vinte

e cinco mulheres livres, e duzentas* e cincoenta

c cinco escravas, que sommam cinco mil cento

e noventa c cinco habitantes, formando nove-

centas e trinta c cinco familias, estão por tal

forma espalhadas por toda a freguezia, que em
toda cila nâo se encontram seis fogos reuni-

dos, formando uma pequena povoação. (Mappa
n.° i.)

A leste da serra, c do lado opposto ao da

precedente freguezia, fica a de Santa Catha-

rina, limitrophe ao norte com a de Nossa Se-

nhora da Ajuda, pela ribeira da Balça.

Esta freguezia, apesar de ser quasi da ex-

tensão da de S. Loorença, c apenas habitada

por trezentos e cincoenta e quatro homens li-

vres, um escravo, e por trezentos c cincoenta

e cinco mulheres livres c duas escravas, som-

mando setecentos e doze habitantes, porque

uma grande parle do seu terreno c exclusiva-

mente applicado para a pastagem de todo o

gado da Ilha. (Vide mappa n.° 3.)

Os seus habitantes acham-se também disse-

minados por toda a freguezia; apenas no sitio

da Casiuna que tica á beira-mar, e ao norte

da Ponta do Alcatraz ha em roda da Igreja

algumas casas reunidas, porém tão irregular-

mente dispostas, que nâo ha tres seguindo a

mesma direcção, nem entre ellas espaço a que
se possa dar o nome de rua.

Finalmente ao norte da liba existe a fre-

guezia de Nossa Senhora da Ajuda, cujos fre-

*
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guczes, era numero de mil quatrocentos e qua-

renta seis homens livres, trinta escravos, c

de mil seiscentas e dezenove mulheres livres,

e cincoenta e seis escravas, sommando três mil

cento ecincoenla c um habitantes (Vide mappa
n.' A.) vivem mais reunidos do que os das

ultimas freguezias; formando as pequenas po-

voações próximas do mar, Sumbanjo, Feijan-

sinha, sitio da Igreja e Allraz.

O terreno da Ilha do Fogo dá não só os pro-

ductos próprios da sua latitude, mas lambem
muitos da Europa

; porém o milho, feijão, man-
dioca, café, e n'estes últimos annosa batata,

tanto doce como a ingleza, a mancarra a canna
do assucar, são aqucllcs de que maior cultura

se faz: a purgucira nasce espontaneamente

por toda a Ilha. Das grandes vinhas que cm
outro tempo tantas havia, actualmente bem
poucas existem, e essas mesmas quasi que se

acham abandonadas, assim como as plantações

do algodoeiro. O gado, tanto cabrum como
suino, é cm pequena quantidade, mas o vac-

cum é então era tão grande numero que até

nos annos ferieis o pasto dos montados escas-

samente chega para seu sustento; e nos escas-

sos uma parte morre de fome, e a outra es-

faimada foge do montado ou os seus donos de

lá a tiram, e vão destruir grandc
>

parle das

sementeiras, de sorte que não é só á escassez

das chuvas que em taes epochas se deve a

falta de mantimentos, mas também em grande
parte á destruição feita pelo gado; cujas fal-

tas hão de succeder-se emquanto a quanti-

dade do gado de toda a Ilha não estiver na
rasào directa para o pasto que produz o mon-
tado publico. Todos os naturaes da Ilha são

lavradores, porém, com raríssimas excepções,

pouco sabem de agricultura, e são tão ociosos

que durante o anno apenas trabalham ires

ou quatro mezes, arranhando a terra, c pas-

sam o resto do tempo a comer, a fumar, e a

dormir; é raro encontrar-sc entre elles algum-
que mereça as honras da actividade.

O milho, feijão, mandioca, batata, peixe,

leite e a carne de cabra são os principaes gé-

neros que constituem a sua alimentação; de
pão e carne de vacca só faz uso ordinário a

classe mais abastada da Ilha.

A Villa de S. Filippe é o único logar em
que se encontram casas de primeiro andar, c

que oflereçam alguma commodidade; percor-

rendo lodos os demais pontos da Ilha, exce-

ptuando o de Pico Pires e suas visinhanças

onde ha duas ou tres casas de sobrado, c uma
tão pequena que apenas consta de um quarto

cm que se acha scmi-hiplcgico um dos mais

ricos morgados da Ilha c que roais laborioso*

foi na sua mocidade; não se depara senão com
casas baixas, quasi todas térreas, frias e hú-

midas; umas feitas de pedra e barro, outras

de pedra ensossa, geralmente não rebocadas,

cobertas com palha, e bem poucas de telhas

de pau; constando o máximo de ires quartos

para abrigarem famílias numerosas, c algumas

d'cslas anti-hygienicas casas não só são ha-

bitadas pela classe pobre da Ilha, mas lam-

bem por alguns morgados, isloé, por homens
que se diz terem alguma fortuna; tioalmente

até se encontram casas habitadas que só me-
recem o nome de miseras possilgas.

A Ilha do Fogo é uma das mais salubres

da Província; é á influencia do seu clima que
muitos cacheticos devem o quasi restabeleci-

mento dos estragos feitos pelas febres palus-

tres, e alguns tísicos a suspensão temporária

da marcha do seu padecimento, e o rcanima-

rem-se a ponto de se julgarem radicalmente

curados; porém apesar de tanta salubridade

é sujeita, assim como quasi iodas as d este Ar-
chipelago, a uma constituição medica de natu-

reza biliosa, a que os indígenas chamam la-

vadias ou doenças de Maio, que se manifesta

por casos de febre, ourinas vcrmeHias, língua

um pouco amarcllada, bóca amarga, vómitos

e dejecções alvinas e biliosas, que depois de

tres ou quatro dias de duração terminam de
ordinário pelo restabeleci mento sem tratamento

algum, sendo raríssimos aquelles que se re-

vestem de caracter assustador e muito mais
os que terminam pela morte.

Além desta constituição- nos mezes de Ou-
tubro e Novembro á beira-roar da Freguezia de
S. Lourenço, desde S. Jorge até ao Serrado,

apparecem alguns casos de febres remiltentcs

e intermittentes, cujo numero e gravidade de
ordinário está na rasão directa da maior ou
menor abundância daschuvas, porém por maior
que seja o numero c gravidade d'estas febres

c rarissimo o desenvolverera-sc na freguezia

de Nossa Senhora da Conceição, excepto no
sitio chamado Correia, onde ás vezes se dá ura

ou outro caso de febre periódica.

No anno de 1854 as chuvas foram escassas .

cm toda a Ilha, c muito mais na freguezia de
Nossa Senhora da Conceição.

O estado sanitário da Ilha foi normal, e muito

poucos foram os casos de febres palustres nos
mezes de Outubro c Novembro. A Ilha con-
servou a salubridade em 1855 até ao mez de
Junho, havendo quasi desapercebida mente pas-

sado a constituição medica annual de Maio,

e epizootia ou moléstia alguma epiphytica se

tinha desenvolvido.

Tal era o estado sanitário da Ilha do Fogo
quando no dia 29 de Junho se avistou ao sul

da Ilha uma barca, que durante a seguinte

noite se conservou com o pharol içado borde-

jando entre as Ilhas do Fogo e Brava, ama-
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nhecendo a barlavento do porto com bandeira

içada. Á vista achava-se lambem a chalupa

Benjamin, que no dia antecedente tinha saido

do porto da Villa para o da Salina.

A barca, chegando á falia com a chalupa ao

norte do Ilhco Rombo, perguntou em qual dos

portos, das Ilhas que se achavam á vista lhe

seria mais fácil o abastecer-se de mantimen-

tos e aguada? Respondendo-se-lhc »cr o da

Villa da Praia, informou-sc do rumo a que

lhe (içava, porque dizia o Capitão não ler map-
pas especiaes d'esle Archipelago.

Seguindo o rumo que lhe foi indicado con-

tinuou a bordejar para montar a ponta do

norte da Ilha do Fogo, porem em uma das

bordadas que despejou muito próximo do Val

Cavallciro o Patrão mór da Ilha do Fogo, que

se achava no mar, e que jã tinha tentado com-
municar com u barca antes d'ella ler fatiado

com a chalupa, atracou e saltou immediata-

menle para dentro, e dizendo ao Capitão que
na Ilha encontraria tudo o de que carecesse,

conduziu o navio ao ancoradouro.

Pelas duas horas da tarde do dia 30 de Ju-

nho de 1855, o Patrão mór, depois de ler fun-

deado a barca no porto da Villa, mandou para

terra ao Delegado da Junta de Saúde a Carta

de Saúde, da qual constava ser a barca Corsa

de Nação sarda, de duzentas e setenta e tres

toneladas, capitaneada por Pietro Rossano, c

tripulada por vinte e dois marinheiros, que
procedente de Savonna no dia 31 de Maio,

seguia viagem para Montevideu e Lima; e de
um manuscripto que vinha adjunto sem sôllo

algum, o existirem a bordo duzentos e quarenta

passageiros, o que se não mencionava na Carta

de Sande, como m'o afiançou o Patrão mór.
O Encarregado do serviço de Saúde n'a-

quclle porto julgou que para dar livre pratica

áquellc navio era garantia sufliciente o" ter a

sua Carta de Saúde limpa, segundo dizem, e

assim procedeu não lhe fazendo visita alguma,

desprezando a falta que havia na Carta de

Saúde de não mencionar o numero dos pas-

sageiros; assim como o da illcgalidadc, de o

serem em um papel sem caracter algum oífi-

cial, c que podia ser feito pelo mesmo Capi-

tão, augmentando ou diminuindo o numero
dos passageiros como lhe conviesse.

• Em seguida o navio foi visitado pela Al-

fandega, e deixou a bordo o guarda Anselmo
Pires. O Capitão vciu immedialamenlc para

terra, consignou-sc ao negociante João Bar-
bosa Júnior, c pediu licença ao Delegado da

Junta de Sande c ao Director da Alfandega

para no dia seguinte desembarcarem os seus

passageiros c bagagens, declarando que linha

arribado para fazer aguada e refazer-sc de
mantimentos.

• No l.
6
de Julho desembarcaram da barca

cento e dezenove passageiros, que foram alo-

jados entre as casas centraes da Villa de S.

Filippe, e no Quartel do Presidio; c n^ssc

mesmo dia e no immediato, de bordo do mes-

mo navio, muitos colchões foram despejados

no mar, c tantos que por diversas vezes a

gente da Ilha viu uma grande superfície do

mar coberta de palha de milho, que depois foi

arrojada á praia ; alem d'esles colchões mui-

tos outros foram despejados na praia pelos

passageiros no acto de «aliarem em terra; c

apesar de tantos colchões inutilisados era raro

0 passageiro que junto com a sua bagagem
não conduzisse um colchão. Tantos colchões

despejados de bordo da barca, outros tantos

na praia, e ainda ha um colchão para cada

passageiro!... A quem pertenceriam os col-

chões que se despejaram? Dar-se-ía o caso

que a bo/do houvesse mais de um colchão

para cada passageiro? Não é provável. O que

é provável cque seus donos já não existissem.

Admiltindo que existiam, era necessário que

se desse uma causa muito imperiosa para clles

se privarem dos seus colchões, lendo ainda a

fazer uma viagem longa, c achando-se a pa-

lha que inutilizaram em mui bom estado como

afiançam aquclles que a viram. Acresce que

vendo o Capitão da barca alguns naturaes da

Ilha a apanharem a palha dos colchões, dissc-

Ihes em portuguez que não se servissem d'clla

porque estava inçada de bichos; porém mos-

trando-sc-lhc que não existiam tacs bichos,

respondeu que fizessem o que quizessem, mas

que não faziam bem em a aproveitar. Que mo-

tivo haveria para que o Capitão assim se ex-

primisse a respeito de objectos de lai natureza

e uso, e que tinham saído de bordo do seu

navio?

Entre os passageiros que primeiro desem-

barcaram vinha uma mulher que trazia ao

peito um filho de mui tenra idade; a creança

ao desembarcar desmaiou a tal ponto, que a

julgaram morta ; a mãe voltou para a barca com

seu filho moribundo, e com certeza não poude

saber se cllc morreu ou não. Qual seria a mo-

léstia que tão rápida c gravemcnle atacou

aquclle quasi rcccmnascido? Já estaria cllc

doente?... Era tal a magreza,. má côr e aba-

timento que apresentavam muitos dos passa-

geiros da barca, a ponto de um e outro vir

amparado pelos seus companheiros, o quc.de-

noiavn mais ou menos soffrimenlo; faziam parte

d'clles tantas ercanças a quem duranlc a via-

gem tinham morrido ospaes ou mães, segundo

diziam aquclles que os acompanhavam, haviam

tantas mulheres c homens vestidos de luto;

era tão intensa a diarrhca de que alguns se

1 achavam atacados, que muitas vezes tanto a
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bomcos como a mulheres lhes não permittia

o procurarem logar escuso para satisfazerem

ás suas necessidades, obrando encostados ás

paredes das ruas á vista de todos: era tão in-

tenoa a sede em que ardiam que por todas as

casas da Villa andavam pedindo agua; todas

cslas circumstancias reunidas chamaram a al-

tençào de alguém da Villa, e fizeram recciar

a visita de taes hospedes.

Como uma grande parte dos passageiros an-
davam pelas ruas expostos ao sol ardente, e

muitos com ercanças, os habitantes da Villa,

condoídos pela sorte d'aquelles infelizes, prin-

cipalmente das creanças, deram agasalho a

algumas. No numero d'eslas almas hospita-

leiras sc contavam algumas das (ilhas do Sr.

Alexandre José de Abreu, que vendo passir

por defronte de sua casa uma pobre mulher
com duas ercanças, tanto dó tiveram da mâe
e dos filhinhos que os mandaram chamar para

Casa; porém no momento em que uma destas
senhoras aflagava o seu hospede de menor
idade, a creança teve rapidamente vómitos e

diarrhea, caindo em grande prostração de
forças. A mãe allcrou-se tanto com a molés-

tia de seu lilho que saiu immediatamcnte e

voltou pouco depois cm companhia de seu ma-
rido, e ambos por gestos exprimiam o muito
receio que lhes causava o padecimento de seu

lilho. Tanto o pae como a mâe tornaram a sair

precipitadamente, e apesar de ser o primeiro

dia em que pisavam aquella ilha e de n'ella

ninguém conhecerem, e de não fallarem por-

lugucz, quanto mais o creoulo, voltaram pou-
co depois com o único cirurgião que havia

na Villa. O pequeno teve vómitos, diarrhea,

esteve frio, chegou a estar cm perigo de vida,

porém cm Ires dias rcstabcleceu-se; foi cm
casa do Sr. Abreu que elle sc tratou, foi sua

filha mais velha, c a sua escrava Norbcrta, que
mais lidaram com o pequeno doente, c foi esta

escrava que lavou a roupa de que elle se ser-

viu. Toda a família do Sr. Abreu notou que
a côr das dejecções alvinas e das substancias

vomitadas era o que mais allrahia a altenção

da mãe do doente!

É extraordinário que sc saiba, duas das

ercanças dos passageiros adoeceram grave-

mente logo apoz o seu desembarque; uma
apenas chegotrá praia, c outra poucas horas

depois de «lar em terra. De que procederá

este padecimento, e de que natureza será!

Da ilha não depende elle com toda a cer-

teza, não so porque dos atacados, um o foi

antes de desembarcar, e outro quatro ou cin-

co horas depois de respirar a sua almosphera;

mas lambem porque na ilha tanto graudes co-

mo pequenos gosam da melhor saude.

Por que será que apenas estas creanças adoe-

ceram, o pae e a mãe immediatamente Unto

receiaram o resultado da moléstia?

A não ser o amor maternal haverá alguma

circunstancia que salisfactoriamente explique

este receio immediato da invasão da moléstia?

Por que rasão as dejecções alvinas e as sub-

stancias cxpellidas pelo vomito seriam tão mi-

nuciosamente examinadas pela mãe do doente!

Por meio d elias esperaria cila fazer o diaguos-

líco ou prognostico da doença!

No dia 2 desembarcou o resto dos passa-

geiros que pelo seu todo pareciam pertencer

a uma classe mais elevada, e gosarem melhor

saude, os quaes evitando intimas relações com

os primeiros desembarcados, alojaram-se eoi

differcnles casas, alguns cm comrounidade com

a gente da ilha, onde uqs residiram até ao dia

da sua saída, e outros só passaram o dia, re-

gressando dc noite para bordo.

O Capitão, assim que obteve licença para

desembarcarem os passageiros, encarregou o

seu consignatário de dar a lodos, em numero
de cento e sessenta c seis, duas comidas ao

dia, com a condição de que o rancho consis-

tiria de arroz, carne de vacca ou carneiro, e

de algum vinho misturado com agua; dieta

esta que lodos os passageiros observaram com
todo o rigor, a ponto de recusarem peixe frésco

e verduras que lhes offereciam, e até fructas,

pedindo ao mesmo tempo que as não dessem,

e até as não mostrassem aos seus lilhos.

Quem tem navegado sabe a anxiedade com

que se procuram e devoram as verduras, e

muito mais as fructas depois de uma longa

viagem : e esta gente depois de trinta dias de

viagem recusa-as! Era tal o cheiro nauseabun-

do que saia das Ires casas habitadas pelos pas-

sageiros que não só incommodava os que re-

sidiam próximos d elias, mas que até se fazia

sentir por toda a Villa, e chegou a ser lào

pronunciado, que o Delegado da Junta de

Saude c o Escrivão da Administração, pas-

sou-lbcs uma visita no dia 3 de lardc; encoo-

. Irando os paleos e o presidio cobertos de fezes

estercoraes liquidas, ordenou o que julgou con-

veniente, e repeliu estas visitas examinando
todos os cantos das casas com a maior minu-

ciosidadc.

Seria só o mau cheiro quem levaria aquellc

cirurgião a fazer estas visitas? Esperaria elle

por meio d elias poder com mais certeza es-

tabelecer o diagnostico da moléstia da creança

que tinha adoecido na casa do Sr. Abreu, e

da escrava Norberta que na mesma casa aca-

bava de cair doente com anxiedade, sede in-

saciável, vómitos e diarrhea biliosos, decom-

pondo-sc-lhe immediatamente as feições!

Infelizmente elle já nada nos pode infor-

mar.
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No dia 4, quatro dos passageiros oficrecc-

ram-se para cantar uma missa, porém no meio
d este acto religioso um adoeceu rapidamente:

o cirurgião foi chamado immediatamente, ob-

servou-o e deu-ihe não sei que preparado; o

doente affliclo conservou -so^ na igreja, mas
apenas a missa acabou, foi levado para bordo

e não voltou á terra, e ignora-sc não só qual

foi o seu padecimento, mas lambem qual o seu

resultado.

No mesmo dia 4 um outro pediu ao Sr. Tba-
deu José do Sacramento Monteiro, uma pouca

de agua dizendo ser para seu filho que aca-

bava dc ser atacado pela moléstia. O Sr. Tha-
deu tornou a ver o pae e a mie do doente,

mas o pequeno doente não appareceu mais,

assim como algumas outras creanças que de

um dia para o outro desappareciam, e quando
por ellas se perguntava, respondia-sc que já

as tinham mandado para bordo.

Por mais de uma vez viram diferentes pes-

soas da Villa, entre cilas o mesmo Sr. Tha-
den, um ou outro passageiro sair das casas da

sua residência, levando ás costas colchões vo-

lumosos bem envoltos e amarrados, e dirigi-

rem-se para a praia, o que lhes fazia acredi-

tar que regressavam para bordo, porém en-

ganavam-se porque os mesmos indivíduos vol-

tavam com os mesmos colchões, mas apresen-

tando muito menor volume.

O que se conduziria para a praia dentro

daquelles colchões? Qual será o objecto de

mais fácil conducção dentro dc um colchão,

do que em um sacco ou alado? Quem sabe se

não era por este meio que eram conduzidas

as creanças que elles diziam ter mandado para

. bordo.

Perguntando a diversos moradores da Villa

sc não lhes constava ou pelo menos não ti-

nham a menor desconfiança de que algum dos

passageiros houvesse morrido em terra, mui-

tos me responderam que tinham d'isso suspei-

tas, mas não certeza; porem podiam afiançar

que alguns doentes tinham sido conduzidos

para bordo, dos quacs nada sabiam, c mais de

um me afiançou que com os primeiros desem-

barcados tinham vindo duas mulheres que mais

Ihesattrahiu a altcnção, que não lhes constava

que cilas tivessem voltado para bordo, mas
também que taes mulheres não haviam appa-

recido mais; que ouviram dizer que ellas ti-

nham morrido na ilha, e tinham sido enter-

radas ; mas que a noticia corréra tão vaga que

não sabiam quem a tinha espalhado.

Agora vejamos o que oflicialmenle me diz

o Cirurgião dc primeira classe da Armada,

Guilherme Maria Mayer, tratando da visita

que o fallecido Delegado da Junta de Saúde

passou ás casas dos passageiros.
•

« Constando ao Delegado de Sande qnc al-

« guns dos passageiros tinham diarrhea, c que
« nas casas onde residiam havia pouco aceio,

« passou a visita-las ém companhia do Escrivão
a da Administração; e por essa occasião cn-
« controu não so pouco aceio, mas ainda um
a adulto e uma creança afTectados de diarrhea

;

o depois de haver dado as providencias para
« que o alojamento desta gente fosse limpo se
« retiraram

« No dia seguinte porém passando o rcíe-

« rido Delegado nova visita, encontrou mais
« aceio, mas não viu nem o homem nem a
« creança que na véspera encontrára doen-
« tes; haviam recolhido para bordo, e consta
« que aquclle falleccra c fóra dc noite lançado
«ao mar, emquanlo á creança ignora-sc o
« destino que leve, c não só d'clla, mas iam-
« bem de alguns outros passageiros que desap-
« pareciam, havendo igualmente desconfiança

« que eram lançados de noite ao mar.»
Ao mesmo tempo que estes factos sc davam

na ilha, vejamos o que acontecia a bordo.

Anselmo Pires, Guarda da Alfandega que se

conservou a bordo desde o momento em que
a Barca fundeou, até ao da sua saida, disse-

nte: que a bordo havia duas classes de pas-

sageiros; que os da primeira, em numero de
vinte, pouco mais ou menos, vinham alojados

á ró com o Capitão, c os da segunda em muito
maior numero no porão para esse fim prepa-
rado; que entre os da primeira classe alguns
tinham cara de doentes, porém que entre os

da segunda proporcionalmente o numero era

maior, e que a maior parle tanto de uns co-
mo dc outros tinham diarrhea, porque a to-

dos os momentos iam ás latrinas; que o maior
numero dos da segunda classe tinham desem-
barcado no dia 1, os restantes e os da se-

gunda no dia 2, e que alem destes ainda

haviam ficado a bordo dez passageiros da pri-

meira classe, e quinze da segunda, isto pouco
mais ou menos; que a equipagem do navio ti-

nha o seu alojamento separado, e que de toda

cila apenas o piloto parecia ter-sc levantado

de uma grande moléstia, porque eslava magro,
amarello e debilitado; que alguns pissageiros,

tanto creanças como homens c mulheres, ti-

nham regressado para bordo doentes, a res-

peito dos quaes nada sabia, porque mettiam-se

nos seus alojamentos, que de ordinário eram
no porão, logar que elle nunca visitou, porem
que cm uma noite, seriam onze horas pouco

mais ou menos, á bòca da escotilha grande vira

uma mulher agonisante estendida em um col-

chão, porém que quando sc levantou dc ma-
drugada já não vira nem mulher nem colchão;

que mais de uma vez viu no mesmo sitio ho-

mens e mulheres deitados bastante aflliclos, e
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qae algumas horas depois só lá existiam os

colchões enrolados. Muito gostava esta gente

de ter os colchões enrolados!

Disse-mc mais que depois de terem desem-
barcado os passageiros, muitos colchões ti-

nham sido despejados no mar, e que lodo o

navio fura muito bem lavado internamente, o

porão e o alojamento de marinhagem depois

de secco caiado, e que no dia cinco depois

de o navio ter sido limpo, muitas pessoas de

terra tinham ido passar parte do dia a bordo,

e finalmente que no dia 6 de tarde todos os

passageiros tinham voltado para bordo preci-

pitadamente, e que n'essa mesma noite a barca

tinha saído.

Peio consignatário do navio Tui informado
que clle vira no dia era que o navio chegou,

ou no immediato, á bôca da escotilha, uma mu-
lher deitada que lhe parecia estar muito doen-

te, mas que não sabia se era a mesma que foi

vista de noite pelo Guarda, e que os primei-

ros objectos que o Capitão lhe pediu, apenas
chegou, foram cal e vinagre em grande quan-
tidade. Todas as pessoas que passaram parte

do dia 5 a bordo foram unanimes cm me afian-

çar que tinham visto um homem muito ma-
gro em um camarote com muito má côr, o

qual o Capitão dizia estar lisico; que o na-
vio apesar de estar muito aceiado, tinha muito
mau cheiro, de que o Capitão por mais de uma

• vez lhes pedira desculpa, dizendo ser devido

aos muitos passageiros que tinham vindo a

bordo; que o Capitão se esmerára cm os ob-
sequiar, porém que o mau cheiro, a vista do
tal tísico, c as más noticias que haviam na
Villa os fizeram desconfiar do navio, e que
por isso se demoraram a bordo muito menos
tempo do que tencionavam.

Por estas informações julgo de^er-sc con-
cluir que quando o navio chegou á ilha do
Fogo, já entre a sua guarnição c passageiros

reinava uma epidemia de mau caracter, em
que uns dos symplomas mais predominantes
eram vómitos e a diarrhea, da qual alguns

morreram a bordo
;
que dos doentes que re-

gressaram de terra não se sabe qual foi o ter-

mo do seu padecimento; que o navio não che-

gou á ilha do Fogo com duzentos e quarenta

passageiros, porque lendo desembarcado cento

e sessenta e seis, e ficado a bordo vinte e cinco,

para duzentos e quarenta faltam trinta e nove;
que havia todo o cuidado em occultar a mo-
léstia reinante a bordo, porque sobre ella só

uma vez foi consultado o Cirurgião da terra;

,e finalmente que o primeiro cuidado do Capi-

tão, apenas fundeou, foi o desembarcar os pas-

sageiros, sustenlando-os á sua custa, e desin-

fectar o navio.

Não seria de desconfiança o estado sanitá-

rio d'aqucllc navio? Fundado nas informações

das pessoas mais competentes e imparciaes da

Villa, tenho relatado qual era o estado sani-

tário da tripulação c passageiros da barca

Corça, á sua chegada á ilha do Fogo, as re-

lações que immedialaraenle se estabeleceram

entre elles c os naturaes da ilha, e as occor-

rencias que se deram até ao amanhecer do

dia 6 entre os passageiros e dentro da barca;

guiado pelos mesmos informadores menciona-

rei os factos occorridos durante a mesma epo-

cha entre os moradores da Villa.

No dia 3 Norberta, escrava do Sr. Abreu,

que, como já dissemos, tinha sido enfermeira

c lavadeira do pequeno passageiro que adoe-

ceu cm casa do seu senhor, foi atacada de

uma moléstia caraclerisada peio seguinte qua-

dro symplomalico: vómitos, dejecções alvinas,

nocomeço da moléstia biliosas, e poucas horas

depois aquosas brancas, similhantes á agua dc

arroz; as primeiras fétidas, e estas quasi sem

cheiro algum, sede iusaciavel, suppressào dc

ourinas, côr de pellc muito roais carregada,

com especialidade na circumferencia das or-

bitas, fossas nnsaes e bôca, emmagreciinento

rápido, olhos o mais encovados que se possa

imaginar, completa decomposição de feições,

pelle frigidissima e coberta de suor abundante

e frio, a pelle das mãos e pés enrugada co-

mo se tivesse estado por muito tempo dentro

de agua, pulso imperceptível, caimbras nas

pernas tão dolorosas a ponto de lhe arranca-

rem fortes gritos, oppressão excessiva, con-

servação de inlelligencia, mudança de som de

voz para um outro especial, e termo fatal.

No dia 4 foi atacado de igual moléstia Cláu-

dio, escravo dc Antonio Medines, o qual na

véspera tinha visitado a Norberta, e que se-

gundo me afiançaram, vivia cm intimidade

com os passageiros, c no dia 3 junto com Ca-

nuto, meio livre c meio escravo de José Joa-

quim Vieira e Vasconcellos, tinha deitado ao

mar o cadáver de um dos passageiros, e mor-

reu no dia I>, assim como o seu companheiro

dois ou tres dias depois, em poucas horas dc

padecimento.

Pelo decorrer do dia b* e noite seguinte moi-

tas pessoas, era maior numero da classe baixa,

e das que estavam cm mais contacto com os

passageiros, foram gravemente atacadas pela

mesma moléstia.

(Continua.)
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DO

ClRlRGlXO-MOR DA PROVÍNCIA DE CABO VERDE
SOBRE A CHOLERA-MORBUS NA ILHA DO FOCO

EM 1888.

(Conlinnado dem . 3«4.)

Ao alvorecer do dia 6 já constava por ioda
a Villa o grande numero individuai daquelles
que .tão rápida e gravemente tinham adoeci-
do; e todos soliicitos pediam soccorros para
seus parentes, amigos, creados e escravos que
tinham adoecido ou acabavam de cair enfer-
mos.

O terror e a confusão reinava em toda a
Villa na presença de uma epidemia que a as-
saltava.

Que moléstia é esta? mutuamente se pergun-
tavam os habitantes da Villa, duvidando já Um
pouco do diagnostico que d'ella lhe dava o Ci-
rurgião, dizendo ser a doença de Maio que não
se tendo desenvolvido na quadra própria, se

apresentava então revestida de caracter mais
grave.

Depois de lhe darem diversos e extravagan-
tes nomes, houve alguém que tendo já presen-
ceado uma epidemia do cbolera morbus, e com-
binando o quadro symptomatico daqnella epi-
demia com o que se dava nesta, julgou ser a
mesma moléstia, e n'esle sentido fallou ao Ci-
rurgião Sousa, cujo diagnostico elle repetiu im-
med iatamente, accrescentando que paridade al-
guma existia entre esta moléstia e o cholera
morbus.

Fazendo justiça aos conhecimentos de meu
defuncto collega, estou convencido que mili-
tavam circumstancias que o levaram a proce-
der de tal fórma contra aquellc diagnostico. Á
proporção que o dia avançava assim aogmen-
tava o numero dos doentes, e os casos de morte
começavam a succeder-se uns após outros, tão
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grarc e rapidamente que muitos dos qqe ao

amanhecer fallavam sobre a epidemia incipien-

te, e dos que soccorríam os seus atacados, pou-

cas horas depois se achavam já por ella feri-

dos, e alguns tão gravemente que a ella suc-

cumbiram no mesmo dia.

Indecisos e aterrados andavam quasi todos

os habitantes da Villa, vendo a todos os mo-
mentos cair moribundos os seus parentes e

amigos, creados e escravos, esperando a cada

instante uma igual sorte, quando o Sr. José

Joaquim Vieira e Vasconcellos se deliberou a

abandonar a ilha fugindo para bordo do pa-

tacho Cordialidade, que no dia 1 á sua consi-

gnação tinha ancorado naquelle porto, deli-

beração esta que foi geralmente acceita, e a

que se seguiu o salvar-se quem podér, fugindo

com a maior precipitação as principaes famí-

lias, abandonando os paes os filhos, os maridos

as mulheres, e vice-versa, não cuidando dos

meios necessários para a conservação da vida,

porque houveram muitas pessoas que unica-

mente com o fato que tinham sobre si se aco-

lheram ao navio, o qual foi como por encanto

por elles abordado e apinhado.

Em opposição á confusão e terror que do-

minava os indígenas, os passageiros da barca

continuavam tranquillos a andar pela Villa,

presenciando estas scenas com a maior indi-

ferença, até que seriam onze horas da manhã,

dirigindo-se alguns d'elles ao Sr. ChriStiano

José do Sacramento Monteiro, pedindo que lhe

dissesse onde encontrariam ovos para comprar;

a resposta foi que tratassem quanto antes de

sair da ilha, se não quizessem pagar bem caro

o terem importado uma moléstia da qual áquella

hora já se contavam dez victimas.

Aquelles passageiros, não dando a menor

resposta, immediatamente voltaram ; cinco mi-

nutos depois já todos os seus companheiros ti-

nham conhecimento da ameaça que lhes tinha

sido feita, e em acto immediato lodos corre-

ram para o logar do embarque com tanta pre-

cipitação que abandonaram nas casas em que
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residiam, algumas 'roupas, largaram outras

pelas ruas, não cuidaram das que tinham man-
dado lavar, nem das quantias que tinham dado
a diversas pessoas para lhes comprarem alguns

géneros, e embarcaram com tanla rapidez que
duas horas depois já não havia na ilha nem
um só passageiro da barca.

N'esse mesmo dia o capitão, a convite do
consignatário, depois de ter ajustado as suas

contas, saiu da ilha não recebendo refresco

algum, c dando, segundo dizei*, as quantias

que tinha eutregue a diversas pessoas para a

compra dc ovos, galinhas c carneiros, protes-

tando que a seu bordo não havia doença al-

guma, ao mesmo tempo que lavado em lagri-

mas maldizia a sua má sorte, porque em uma
só viagem perdia o fruclo do trabalho de toda

a sua vida. £ por que? Se a bordo da barca

não houvesse alguma causa muito activa, de
certo que o Capitão oão lamentaria o seu des-

tino. Além das provas que já ha contra o es-

tado sanitário da barca, não será uma dc
muito peso a precipitação com que os seus

passageiros abandonaram a ilba apenas foram
ameaçados por terem importado uma moléstia,

não se defendendo de maneira alguma da ar-

guição que se lhes fazia. E note*se que a barra,

apesar de ter recebido muito poucos mantimen-
tos e aguada, continuou a sua viagem, d onde
sc conclue que não foi a falta dc mantimentos
que a fez arribar, mas sim o critico estado sa-

nitário cm que ella se achava.

Pelo decurso do dia 8 houveram mais de
trinta atacados, que juntos aos que o tinham
sido pela mesma moléstia no dia e noite an-
tecedentes, completavam quasi o numero de
noventa, dos quaes pelas oito boras já se con-
tavam dezesete casos de morte e alguns ful-

minantes.

A epidemia de momento para momento ad-
quiria mais intensidade, continuando a atacar
de preferencia o» escravos, os taberneiros, e
todos aquelles que cm maU contacto tinham
vivido com a gente da barca, e com a gravi-

dade na rasão directa d estas communicaçôes.
Os casos mórbidos, que sem interrupção uns
após outros se sucçediam, muitos gravemente,
alguus mortaes em poucas boras, e poucos li-

geiros; os choros (guisas) dos parentes e dos
amigos dos que succumbiam, a passagem pe-
las ruas dos cadáveres daqueiles que ainda
n'esse mesmo dia se haviam levantado cheios
de vida, acrescendo que e*la catastrophe se

passava no ponto mais saudável de toda a ilha,

onde a maior parte dos moradores são parentes,
e oade*todos sc conhecem pessoalmente, ater-

rou por tal fórma alguns dos que liuham protes-

tado não abandonar a ilha, que nessa mesma
noite fugiram também para bordo do patacho.

O Capitão do Cordialidade não tendo podi-

do oppor-se a que o seu navio fosse apinhado

pela gente da ilha, nem tendo conseguido que

ao menos parte d elia voltasse para terra, não

teve remédio senào anuuir ao pedido de to-

dos, inclushè do seu consignatário, c saiu na

madrugada do dia 7 para a ilha Brava, onde
chegou pelas oito horas da manhã; porém as

auctoridades d'aquella ilba, receiando pelo ex-

cessivo numero de passageiros que na ilha do

Fogo sc tivesse desenvolvido alguma moléstia

de mau caracter, negaram-lhe a livre pratica,

e o Capitão não sc querendo sujeitar a sof-

frer quarentena, regressou á ilha do Fogo, on-
de tornou a fundear pelas quatro horas da
tarde.

Por felicidade a chalupa Benjamin ainda

se achava fundeada no sitio da salina, e em-
quanto o patacho foi c regressou da Brava,

ella recebeu ordem para voltar ao porto da
Villa, o que immediatamenlc fez. Debalde o

Capitão do patacho se quiz ver livre dos seus

passageiros, c apesar de ter para esse um em-
pregado lodos os meios que estavam ao seu

alcance, apenas conseguiu que desembarcas-

sem quatro para terra, e uma numerosa famí-

lia para bordo da chalupa Benjamin; os de
mais tendo recebido de terra as noticias mais
aterradoras da epidemia, vendo que muito*

cadáveres eram conduzidos para o cemitério,

e que fora d elle já se faziam os enterramen-
tos, rcsolveram-se seguir viagem para a Villa

da Praia. O Capitão sujei toa-se de novo á von-
tade dos passageiros, e partis no raeemo dia

7 pelas oilo horas da noite, e chegou ao porto

da Villa da Praia no dia 9.

A chalupa depois de preparada para igual

viagem e de ter recebida de terra o restante

da familia do seu proprietário, seguiu o rumo
do patacho no día 8, e chegou ao mesmo porto

no dia 10, conduzindo ambos a soa bordo

trinta c oito homens livres, vinte escravos, ses-

senta e cinco senhoras, e dezenove escravas,

como se vé no Mappa n.* 1.

Seguindo a sorte destes traoefogoa consta-

nte por informações que me deram alga»* d'el-

les, que a bordo da chalupa houve durante a

viagem um caso ligeira da moléstia qne reinava

na ilha, que um liberto de avançada idade, qie

morreu a bordo do patacho já depois de fundea-

do no porto da Villa da Praia, «uccwmbira a uin

forte ataque da mesma moléstia, e que e«te in-

feliz, desde o momento em que foi ataeade ate

morrer, foi conservado incommanicavel com o

resto do navio cm um togar escuro, qnenmiud li-

das vezes era fumigado c logo fechado; que dc

muita suspeita era a doença que teve om se-

obora queno lazareto teve um parto prematuro,

e uma creança morta, e qne finalmente honre
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raro muitos cato* de diarrhea nos primeiros

dias de quarentena feita no lazareto, que como
por encanto Vo&6a Excellencia montou no ilhéu.

Ao mesmo tempo que uma parte dos mora-
dores da Villa de S. Filippo transpunha o mar
para se colloear a coberto da epidemia, a ou-

tra que ainda por ctla não tinha sido ferida,

também abandonava a Villa, fugindo para o

interior da ilha, recorrendo ao abrigo das suas

acanhadas e míseras casas de campo.

No dia 8 raras eram as pessoas que se viam

pelas ruas da Villa ; com bem poucas excepções

os seus habitantes eram só os indigentes doen-

tes, moribundos, e alguns escravos que aban-

donados por seus senhores andavam vagabun-
dos, sem terem quem lhes desse o triste sus-

tento diário, nem quem os sorcorresse, quando
fossem feridos pela epidemia, no centro da

qual se achavam. Muitos d estes infelizes fo-

ram encontrados gravemente atacados no meio

dos quintaes, tendo por colchão a calçada, por

cobertura a abobada celeste, e por enfermeiros

os porcos e cães; o outros já mortos ha dias

e era parte devorados por aquelles animaes

esfaimados. • <

Que morte tão horrível não seria a d aquel-

les desgraçados que não só suecumbiram á

doença, mas tara Item á sede e ao desespero,

por se verem no mais completo desamparo? In-

felizmente de igual sorte partilhou alguém que

não era escravo.

As inhumações eram feitas pelos escravos,

porém lendo sido muitos atacados gravemente

pela epidemia e suecumbido alguns quasi co-

mo fulminados no acto de conduzirem os ca-

dáveres, ou de os darem á sepultura, o receio

de que a moléstia lhes poderia ser communi-
cada pelos cadáveres se apoderou delles a lai

ponto, que para se conseguir que não aban-

donassem a Villa, e que continuassem a em-
prega r-se n'cste serviço foi necessário que para

isso os senhores usassem da sua auctoridade,

que aos escravos abandonados se pagasse pelo

preço que elles exigiam os enterramentos, e

que tanto a uns como a outros se lho6 desse

aguardente amiudadas vezes; mas chegou uma
epocba em que tendo fugido, adoecido ou mor-
rido quasi todos, os cadáveres (içavam um,
dois, o mais dias amontoados no cemitério, ás

portas das igrejas, e dentro das casas. Che-
gou a tal ponto a falta de braços na Villa, que

muitos cadáveres foram conduzidos á sepul-

tura em carrinhos de mão, e outros arrasta-

dos por meio dc cordas amarradas ao pescoço.

Nos primeiros dias de epidemia os eulerra-

raculos foram feitos no cemitério, que Uca um
pouco distante da Villa, mas logo que o nu-

mero diário dos casos mortaes chegou a vinte,

as sepultaras foram abertas em frente das igre-

jas nas proximidades da Villa ; «té dentro dos

pateos se enterravam cadáveres por serem en-
contrados em estado de decomposição tão adian-

tada que se dilaceravam ao menor esforço que
se lhe applicasse.

Ao passo que a população da Villa passava

por esta crise, a do interior não lhe prestava

soccorro algum, por isso houveram famílias in-

teiras acommetlidas pela epidemia sem terem

quem lhes fizesse o menor serviço, nem quem
lhes fosse buscar um barf/uino de agua á fonte

du Praia Ladrão, que sendo a mais próxima,

dista da Villa quasi duas léguas. Havia de ser

horrível o não ter uma gola de agua para hu-

medecer os lábios na presença dc uma molés-

tia cm que a sede é insaciável ! E na presen-

ça destas lúgubres scenas, que providencias

tomavam o Administrador do Concelho, e o

Commaodante Militar? Fugiam para a Villa

da Praia, um a bordo do patacho, e outro da

sua chalupa, abandonando as propriedades e

povos que tinham sido entregues á sua guar-

da, e que então lutavam com os horrores de

uma epidemia.

Custa a acreditar que laes auctoridades com-
uietlessero um acto digno do tanta censura, e

que perdessem uma epocha em que podiam

dar sobejas provas do quanto se interessara

pelo bem estar dos seus administrados, e do

quanto são dignos c sabem desempenhar as

fhnevões dos togares que lhes foram confiados.

Honra seja feita ao Parocbo da Villa, que

abraçado com a Cruz do Salvador do género

humano, soube cumprir a sua missão, toda de

caridade e zèlo religioso, andando de dia e

noite, de porta em porta, animando, conso-

laudo e ministrando os Sacramentos aos mí-

seros enfermos.

De não menos elogios foi digno o Delegado

da Junta da Saúde, que só, e no centro de

uma epidemia mortífera, cora poucos recursos,

abnegando a sua existência a favor da dos seus

similhantes, passava os dias e noites á cabe-

ceira dos doentes, empregando tudo quanto li-

nha, podia e sabia, para os arrancar das gar-

ras da morte, apesar de muitas vezes estar con-

victo de que iofructifcios eram todos os seus

esforços.

Foi este Cirurgião que, já cxhausto de forças,

e quem sabe se já morto moralmente pela causa

da epidemia, que vendo os seus doentes exas-

perados pela mais ardente sede, sem lerem

uma gota dc agua para a mitigar, nem a quem
recorrer para a haver, se resolveu no dia 10

a ir pcssoalraeute ao Pico Pires, pedir ao mor-

gado Francisco José do Sacramento Monteiro

que mandasse alguma agua para a Villa, se

não que ás viclimas da epidemia se juntariam

as da sede.
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Este bemfazejo insulano, pungido pela mí-

sera sorte dos seus patrícios, apesar de vale-

tudinário e entrevado, teve a força de vontade

suficiente para se fazer obedecer, ordenando
immediatamente que os seus escravos condu-

zissem agua para a Villa, e que gratuitamente

a distribuissem por todos os doentes.

O Cirurgião, depois de ter feito com que a

Villa fosse abastecida de agua potável, passou

a visitar os fugidos da Villa, que já enfermos

se achavam espalhados pela Freguezia de S.

Lourenço, regressando alta noite ao Pico Pi-

res na firme resolução de ao amanhecer vol-

tar para a Villa ; mas infelizmente a sua hora

extrema já estava próxima a soar; n'essa mes-

ma noite elle foi atacado pela epidemia, á qual

succurabiu no dia 17 como valente soldado no
seu posto de honra.

Desde essa epocha a Villa ficou entregue

unicamente ao zêlo do Escrivão da Adminis-

tração do Concelho, única auctoridade que não

abandonou a Villa, e que tendo sido um dos

primeiros atacados pela epidemia, logoque pó-

de foi incançavel em diligenciar o enterramento

dos cadáveres, auctorisando debaixo da sua res-

ponsabilidade a paga das sepulturas pelo co-

fre do Município ; é a dedicação do infatigável

cidadão Justino Antonio da Silva que andava
de casa em casa, indagando e remediando co-

mo podia as necessidades dos enfermos, e que
junto com os escravos acarretava e enterrava

os cadáveres; oxalá que as auctoridades d'a-

quella ilha fossem quaes outro Justino, porque

de certo a Villa de S. Filippc não seria aban-

donada, e muitos dos seus habitantes não te-

riam succumbido á epidemia, á fome, á sede

e ao desamparo ; e os habitantes dos mais pon-

tos da Freguezia da Villa e da de S. Lourenço

não poderiam responder quando foram intima-

dos, os primeiros para fazerem os enterramen-

tos, e os segundos para abastecerem a Villa de

agua, que não queriam ir á Villa pela mesma
rasão que as auctoridades a tinham abando-

nado, fugindo para a Villa da Praia.

Ao mesmo tempo que uma epidemia, abso-

lutamente desconhecida por todos os indíge-

nas da ilha, inesperadamente assaltava e de-

vastava os habitantes da Villa de S. Filippo,

o estado sanitário de todos os demais pontos

da ilha conservava-se o melhor que se pôde

imaginar; logo é inquestionável que a epide-

mia começou a sua marcha na Villa de S. Fi-

lippe, e que é dentro d'esta ou nas suas im-

mediações que se deve encontrar a sua causa.

Para chegar a este fim indaguei minuciosa-

mente se tinha havido alguma mudança nos

hábitos, alimentação e aflecções moraes dc

seus habitantes, ou alguns phenomenos mete-

reologicos, reformas ou mudanças na Villa e

suas immediações, como excavaçôes, exhuma-
ções, estabelecimento de pântanos, focos de

putrefacto arrojados á praia pelo mar; final-

mente se por alguma mudança tinha passado

tonto o pessoal como o material da Villa, que
me podesse explicar a causa da epidemia

; po-
rém a não ser a communicação da gente da
barca sarda Corsa, cujo estado sanitário tenho
feito conhecer, nenhuma outra encontrei.

Logo que a epidemia começou a adquirir

maior intensidade na Villa, uma parte dos
seus moradores retiraram-se não só para os

differentes pontos da sua freguezia, mas tom-
bem para os da de S. Lourenço ; mas infeliz-

mente esta deliberação já foi tarde tomada por
muitos, porque já n'elles se passava o período
de incubação da epidemia, e por ella foram
invadidos, uns no meio do transito, alguns
logoque chegaram ao logar do seu refugio, e
outros poucos dias depois; houveram famílias

de quinze e vinte pessoas que trez dias ,depois,

não só lhes restavam apenas duas ou ires pes-
soas que não tivessem sido atacadas pela epi-
demia, mas tombem que já d'ella contavam
tres e quatro victimas; porém ainda houveram
outros mais infelizes que foram encontrados no
caminho lutando com a morte, e até alguns

já mortos, como o foi uma mulher nas imme-
diações da Villa, e um rapaz na Freguezia de
Santo Catharina, que não foram reconhecidos.

Tanto na freguezia de S. Lourenço, como nos
outros pontos da de Nossa Senhora da Con-
ceição se gosava da melhor saúde á chegada •

dos fugitivos da Villa, mas dias depois d estes

terem adoecido, a epidemia se espalhou por
quasi todos os seus moradores, começando por
aquelles que tinham continuas relações ou que
moravam mui próximos dos rcccmchegados.
É este um facto constatado por todos os ha-

bitantes da ilha, assim como houveram famí-
lias inteiras que conseguiram porem-se a co-
berto da epidemia saindo da Villa logoque se
deram os primeiros casos da epidemia, e que
se retiraram para logares não povoados, cor-

tando por esta fórma toda e qualquer commu-
nicação directa com os logares e pessoas ata-
cadas, como o fez o Sr. Jeronymo José do Sa-
cramento Monteiro com parte* da sua família

e muitos outros ; bem como que houveram mui-
tos e muitas pessoas que não soffreram a me-
nor alteração na sua saúde apesar de terem
tido as relações mais intimas com muitos dos
mais e menos atacados gravemente pela epi-

demia.

Foram tontos as pessoas dá Villa que foram
adoecer nos differentes logares da sua fregue-

zia, e nos da de S. Lourenço, que sele ou
oito dias depois de ter rebentado a epidemia

na Villa, já ella se achava devastando toda a

Digitized by Google



— 569

freguezia de Nossa Senhora da Conceição, e

uma grande parte da de S. Lourenço.

Agora vejamos quaes foram os vehiculos da

epidemia para as duas ultimas freguezias, co-

meçando pela de Santa Catharina. Quatro dos

escravos abandonados, dois pertencentes ao

Sr. Joaquim Monteiro de Macedo, ambos cha-

mados Jeronymos, em relação á sua idade 1.°

e 2.°, um de João Gomes Barbosa por nome
Beafé, e um quarto Suma, do Sr. Benjamin
Gomes Barbosa, aterrados pela morte «de que
a todos os momentos viam cair os seus ca-

maradas, que como elles andavam emprega-
dos nos enterramentos, no dia 8 de Julho fu-

giram da Villa em uma lancha, dizem que com
tenção de irem para Bissau, sua pátria ; estes

infelizes costearam a ilha pelo sul, mas ao

amanhecer do dia 9, quando chegaram pró-

ximo da ponte do Alcatraz, já o Jeronymo pri-

meiro estava tão doente, obrando e vomitando
sem cessar, que os seus companheiros o desem-
barcaram nos braços, e depois de o terem abri-

gado em uma barraca feita com a vela da lan-

cha, dirigiram-se ao logar chamado a Casi-

nha, pedindo soccorro para o seu camarada:
immediataraente algumas pessoas foram ver o
doente, porém quando lá chegaram já o en-
contraram morto. O Jeronymo segundo algu-

mas horas depois de ter chegado á Casinha
foi atacado de vómitos, diarrhea, caimbras, e
tão gravemente que morreu no seguinte dia,

c tres ou quatro dias depois teve igual mo-
léstia o morador da Casinha, Manuel de An-
drade, que o tinha tratado, e que havia mui-
tos dias que não ia á Villa.

No dia 8 foi da Villa para a freguezia de
Santa Catharina, o escravo Manuel dos Reis

pertencente ao Sr. Marcelli no Felix de Medi-
na, o qual no dia 9 foi encontrado por Sebas-
tião Rodrigues, no sitio da Bombardeira, dei-

tado no chão c tão mal que o mesmo Sebastião

o conduziu ás costas para sua casa"; o escravo

morreu, e o conductor e quasi toda a sua fa-

mília adoeceu poucos -dias depois da mesma
doença.

Na Cova Matinha, o primeiro atacado pela

epidemia foi Henrique dos Ramos, que fugido

da Villa tinha chegado no dia antecedente.

Finalmente todas as informações que colhi

acerca da causa da epidemia na freguezia de

Santa Catharina são todas conducentes a que
ella lhe foi communicada pelos fugidos da Villa

e que lá adoeceram, porque foram elles os

primeiros a serem atacados por uma moléstia

de muitos vómitos, diarrhea, sede, caimbras,

grande anciedade, dificuldade em ourinar,

olhos encovados, etc., terminando quasi sem-
pre pela morte, e em seguida aquelles que os

tratavam, propagando-se por este modo a mo-

1

lestia de família a família, e de districto a

d istricto; até que a doença estendeu o seu do-

mínio a toda aquella freguezia; ao mesmo tem-

po os escravos Surna e Beafé, depois de terem

morrido os seus dois camaradas, se dirigiram

para a freguezia de Nossa Senhora da Ajuda,

onde se conservaram durante toda a epide-

mia, continuando a ter as relações mais inti-

mas com os companheiros que lá encontraram
e que foram atacados, sem que a sua saúde sof-

fresse jamais a menor alteração.

Vejamos finalmente quaes foram os primei-

ros doentes da epidemia na freguezia de Nossa

Senhora da Ajuda. Julio, escravo de Jose Joa-

quim Vieira e Vasconcellos, fugiu da Villa no
dia 7, a '8 chegou ao Monte Queimado, a 9

adoeceu com vómitos, diarrheia, muita sede,

anciedade e caimbras, e morreu a 10; tres

dias depois adoeceu e morreu da mesma mo-
léstia e no mesmo sitio a escrava Maria, que
fora enfermeira de J.uli ), a qual havia um mez
que não ía á Villa.

No Laranjo, logar próximo da Igreja, Sum-
bango e Feijamsinho, manifestaram-se no dia

10 alguns casos de igual moléstia nos escra-

vos fugidos da Villa, cujo padecimento se pro-

pagou a quasi todos aquelles que com elles ti-

veram relações.

No sitio da Igreja, o primeiro atacado de

idêntica moléstia foi um tal Antonio, que por

diversas vezes tinha estado com os doentes

do Laranjo, o qual caiu doente no dia 12, e

morreu contando apenas seis horas de padeci-

mento.

Oito dias depois já se contavam no Feijam-

sinho, Sumbango, Laranjo, Igreja eAIlraz, mui-
tos doentes da mesma moléstia,' que depois se

propagou a toda a freguezia.

Quem diria no dia 30 de Junho aos filhos

da ilha do Fogo, que a sua ilha, que é uma
das mais salubres d'estc Archipelago, em bre-

ve seria devastada por uma epidemia, a qual

até ao dia 12 do seguinte mez teria debaixo

das suas mortíferas asas toda a ilha, e que
muitos d'clles abandonando os pátrios lares,

e os entes que lhe são mais caros n'cste mun-
do, se refugiariam na ilha de S. Thiago?!

No dia 15 chegou á ilha o Cirurgião de pri-

meira classe da Armada em commissão n esta

Província, Guilherme Maria Mayer, o qual no
seu relatório me diz o seguinte

:

a Apenas desembarquei tratei de informa r-

« me do estado sanitário não só dos habitan-

« tes da Villa, mas dos da ilha em geral, e

« soube que quasi todos, se não todos os que
« haviam ficado na mencionada Villa, se acba-

« vam affeclados de diarrhea e vómitos, que
« nos dias anteriores havia sido grande a mor-

I

« tandade, chegando a sepultar-se aos dezeseis
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*e dezesele cadáveres por dia, que no ante-

« rior tinham fallccido oito doentes, c que n'a-

« quellc mesmo dia pela manhã sc enterraram
« cinco, finalmente que alguns dos enfermos,

« que actualmente existiam, se achavam em
« perigo de vida.

« O numero dos doentes por mim observa-

« dos n'essa noile ás duas horas excedia a
« cento c seis, c achando-sc em algumas ca-

« sas accumulados aos cinco e seis, pela maior

« parte indigentes.

« Descrever o estado miserável, c de aban-
« dono cm que encontrei a maior parte, seria

« difGcil, não só porque não ha descripeão pos-

« sivel que possa fazer hem avaliar tudoquanto
« presenciei, roas ainda porque excederia os

o limites de um relatório; direi sómciile e de

« passagem, que a par da doença que os ator-

« meutava, apparecia a fome e a sede, que
« talvez concorresse, e não pouco, para aug-
o mentar o numero das viclimas.

« Em todos os doentes por mim vistos, uns
« estavam ein principio da doença, outros con-

« tavara já um c dois dias de moléstia, muito
a raros os que se podessem dizer em convales-

(i cença ; haviam dois dias que lhe não eram
• administrados soccorros médicos, pois que o

« meu collega Sousa achava-se gravemente
« doente no logar do Pico Pires, onde falleceu

o quarenta e oito horas depois da nossa ebe-

« gada.

« Depois de ter acabado esta primeira vi-

« sita recolhi ao meu quartel pelas duas e meia,
« a fim de preparar os remédios que deviam
« ser administrados 'aos doentes por mim vi s i-

« lados, trabalho de que só me desembaracei
v pelas quatro horas da madrugada do dia 16.

« Em seguida tratei de escolher uma casa
« para sc formar um hospital provisório, onde
« podessem ser admittidos c tratados não só
<t os indigentes, mas ainda para receber c
« prestar promptos soccorros a qualquer indi-

« viduo, que vindo do interior á povoação, po-
« desse ser acommetlido do cholcra ; assim se

« praticou, e pelas oito horas achava-se a casa
u prompta c guarnecida dos objectos de primeira
<> necessidade.

« Pelas nove horas passei segunda visita, e
« por essa occasiâo o Commandante jnilitar,

« que sempre me acompanhou, deu as provi-
« dencias necessárias para que os pobres rc-

« colhessem ao hospital, dos quaes um falleceu

« poucos minutos depois de ali haver entrado.

« Por esta occasiâo encontrei alguns dos en-
« fermos, não só* um pouco melhores, mas ainda
a mais despidos do grande receio que delles

« se havia apoderado, c sobretudo mais espe-

« ranças na sua sorte.

o O trabalho que cntào sobre mim só pesava,

« quer de passar visita a grande numero de in-

« dividuos affeclados, quer de preparar rerae-

« dios, não 6Óparaelles, mas ainda para grande

<t numero do interior, os quaes apenas lhe

« constou a chegada de um Cirurgião, aíUuiu

c do iolcrior pedindo remédio para a sua fa-

a milia, obstaram a que de prompto podesse

« encarregar-me de tudo quanto cm laes cir-

« cumslancias sc deve pôr em pratica.

« No dia immedialo, pela tarde, logo que

a mo d/sembaracei dos meus trabalhos, passei

« a examinar os di florentes pontos da Villa

a onde sc haviam sepultado os cadáveres, e

o então notei que as sepulturas haviam sido

« mal feitas, pois que cm muitos logarcs, es-

u pecialmenlc n'aquella« que se haviam aberto

« cm frente da freguezia da Villa, c Igreja da

« Misericórdia, se achavam parle dos corpos a

« descoberto, servindo de pasto a porcos c

a cães! Entendi porlanlo que a medida a lo-

« mar em laes circunstancias na occasiâo cm

a que havia falta de braços para proceder d'esde

« logo a um perfeito aterro, era mandar co-

• brir melhor as sepulturas, lançando-lhcs ao

« mesmo tempo cal e mandar ali acender fo-

« guejras.

« Visitei algumas das casas onde havia mor-

• rido gente affectada pela epidemia, e por essa

« occasiâo tratei de inulilisar os objecto* que

« haviam servido aos enfermos, areja ndo-as

«ao mesmo tempo e Tumigando-as.

É inexacto o dizer-se que se haviam aberto

« valias para sepultar os cadáveres, ao con-

« trario enterrava-se iodislinctamenle em uai

a ou outro logar, que melhor convinha, che-

« gando a encontrar as sepulturas dentro dos

« palcos da» casas, principalmente dos indi-

« viduos que abandonaram a Ilha.

« O cemitério achava-se igualmente cheio

« de cadáveres, c cm um estado imraundo ,
jul-

o guei que devia ser mandado limpar, c dc-

«i pois devia ser fechado, escolhendo-so oulro

« logar próprio para tal fim ; no dia seguinte

« depois de haver visitado alguns dos pontos

« dos arredores da Villa, indigitei o que mais

« próprio e conveniente me parecia, já pela

« sua localidade, já pela quaHdade de terreno.

»

Pelo relatório que deixo transcriplo sc vê

qual o eslado em que aquelle Cirurgião en-

controu a epidemia na Villa de S. Filippe, e

as providencias que elle acabava de tomar,

quando no dia 2 1 do Julho aporlei áquella liba

dando execução á Porlaria n.° 73-A de 1?

do referido mez, cm que V. Ex ' mc ordenava

que iinmcdiatamcnte embarcasse a bordo tia

escuna Leopoldina, .e seguisse viagem para

aquclla Ilhá a fim de dirigir o serviço de

saúde e debellar o flagello do cholera-morbus

que nella se Unha desenvolvido com grande
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intensidade; e ás ordens que no mesmo sen-

tido mc tinham sido dadas pela Junta de Saú-

de Publica da Província.

Apesa r das informações que me tinham dado,

na Villa da Praia, os,transfugas da Ilha do

Fogo sobre a epidemia, terem sido de tal na-

tureza que mc suscitaram a idea do cholcra-

morlms e da suo importação a ponto de ver-

balmente o communicar á Junta dc Saúde e

a V. Ex. ê
; comtudo apenas desembarquei n'a-

quelta Ilha desprezei quanto pude esta idéa,

para livre de prevenções diagnosticar a mo-

léstia que ia ooservar, e fundado só sobre o

que visse c ouvisse das pessoas mais compe-

tentes e desinteressadas, indicar, se possível

mc fosse, a sua causa. Foi debaixo d'estes

princípios que comecei a minha commissão.

Em acto immedinto á minha chegada visi-

tei todos os doentes da freguezia de Nossa Se-

nhora da Conceição, c nos dias seguintes os

das restantes freguezias, e cm todas cilas en-

contrei mais ou menos doentes atacados por

uma moléstia offerecendo na sua marcha a

mais perfeita similhança; um dos caracteres

das epidemias, como diz Schnurres, assim co-

mo cada folha de uma arvore representa a

arvore inteira, da mesma maneira uma indi-

vidualidade mórbida representa exactamente

a marcha geral de uma epidemia; pelo que

conclui com conhecimento dc causa, que em
toda a Ilha reinava uma epidemia, a qual pela

marcha que tinha tido c pelo estado em que

a observei, achava-sc no terceiro período na

freguezia dc Nossa Senhora da Conceição, no

segundo nas dc Santa Calharina c S. Lou-

renco, e no primeiro na de Nossa Senhora da

Ajuda.

Nâo querendo com precipitação formar o

diagnostico da epidemia que observava, ain-

daque as suas individualidades mórbidas se

apresentavam com symplomas tao caracterís-

ticos c pathognomonicos, que era sufficiente

observar duas para a poder diagnosticar com
toda a certeza, accresc-cndo, que nSo era a

primeira vez que a combalia; colhi muitas in-

formações, que segundo a sua gravidade di-

vidi cm duas classes, e encontrando tanto nas

primeiras como nas segundas todo o quadro

symptomatico e marcha que os melhores au-

ctorcs têem observado na choierina, e nocho-
lera-moHius asratico, desde a sua invasão até

ao período cyanico, c ao da reacção incom-

pleta ou franca, tomando algumas vezes o ca-

racter typhoyde c o adynamlco; c sendo o

mesmo cortejo de symplomas que observei na

epidemia que cm 1833 devastou Porlugal, com
toda a certeza e convicção diagnostiquei a

epidemia que reinava na Ilha do Fogo do cho-

lera-morbus asiático, diagnostico que igual-

mente fizeram os meus collcgas Cirurgiões,

que como eu a observaram, e partilharam da
mcsrfía commissão.

Tendo já relatado fielmente o desenvolvi-

mento e propagação do cholera-morbus a quasi

toda a Ilha, creio ter apresentado provas au-
thenticas que depõem o suffieiente a favor da
sua importação pela barca sarda Corça, e por

consequência demonstrado a sua causa na Ilha

do Fogo.

Para sustentar o contrario n'csle caso ainda
haverá alguém que recorrerá a coincidências?. .

.

Para mim é fora dc toda a duvida que o cho-.

Icra-morbus asiático foi importado para a Ilha

do Fogo pela barca sarda Corsa, da mesma
maneira que a febre amarei la o foi para a
Ilha da Boa Vista pelo vapor de guerra in-

glez Eclair, como o provei ao Governo da Pro-
víncia quando me achei n'aquella Ilha a bra-

ços com a epidemia que a devastou em 18d6.
Ao mesmo tempo que formava o diagnostico

da epidemia, que descortinava a sua causa,

e seguia a sua marcha, soccorria os seus ata-

cados com os meios aconselhados, c tomava
diversas medidas hygienicas.

Tendo-mc a pratica e a lheoria demonstra-
do que o Facultativo encarregado dc dcbcllar

qualquer epidemia grave deve não só preen-
cher as indicações aconselhadas para fazer

voltar ao estado normal as individualidades

mórbidas, c destruir a sua causa sendo pos-

sível, mas lambem muitas outras do domínio
da hygicnc publica c privada, e que da sua

omissão depende muitas vezes a maior morta-

lidade das epidemias, o lornar-se mais pro-

longada a sua existência, c até algumas vezes

o junlar-sc ou succeder á epidemia reinante

outra de igual ou maior gravidade, inspeccio-

nei a residência dos differentes empregados,

que me tinham precedido n'aquclla comiuis-

são, o hospital que provisoriamente linha sido

montado, e o quartel da força armada ; c en-

contrando todos aquellcs empregados amon-
toados cm um só quarto, que conjnnxlamcnle

servia dc botica; o hospital comprehendendo
apenas dois quartos; c os soldados aquarte-

lados em uma casa ainda mobilada; liz com
que os empregados fossem alojar-sc com com-
modidadc, evitando assim as consequências

da sua accumulação, proporcionando- lhes ao
mesmo tempo quartos cm que fossem col loca-

dos ao abrigo dc todos os meios hygienicos,

com especialidade no caso dc algum ser ata-

cado pela epidemia; passando ao hospital dei-

lhe maior amplitude, e forneci-o dc meios para
poder receber maior numero de enfermos, re-

servando um quarto para a botica, por ser

mais conveniente ao serviço que cila fosse es-

tabelecida no mesmo edifício do hospital
; e



em seguida mandei relirar e arrecadar a mo-
bília do alojamento da tropa, prescrevendo-

Ihe a bygiene que rigorosamente se devia ob-

servar.
*

Encontrando o cemitério totalmente cheio

de sepulturas, muitas d'eslas em frente das

Igrejas, em roda de toda a Yilla, algumas no
presidio, e até dentro dos pateos de algumas

casas, exhalando quasi todas cheiro cadavérico,

que se sentia a grande distancia, o que de-

notava que se lhes não tinha dado a neces-

sária profundidade, o que verifiquei sondan-
do-as com uma vara, que do cadáver á su-

perfície do terreno me marcava dois palmos e

menos, ordenei immedialamente que sobre to-

das ellas e no cemitério se fizessem aterros

de seis palmos de espessura, e que d'aquella

epocba em diante todas as inhumaçOes fossem

feitas no local para esse fira já designado pelo

Cirurgião Mayer.

Constando-me o acharem-se fechadas mui-
tas das casas em que os cadáveres tinham sido

demorados mais de um dia, e em que alguns

haviam sido encontrados já em perfeita pu-
trefacção, e que fechados se conservavam des-

de o momento em que d'ellas %e haviam ti-

rado os cadáveres, ordenei que todas as que
estivessem em taes circumstancias fossem con-
venientemente ventiladas e desinfectadas. Fa-
zendo pessoalmente cumprir esla medida pro-
philatica encontrei em muitas casas vasos con-
tendo ainda substancias provenientes dos vó-

mitos e das dejecções alvinas dos cholericos;

e uma grande porção de roupas, bem como as
camas que se achavam no mesmo estado em
que d'cllas haviam sido tirados os cadáveres,

inundadas pelas mesmas substancias; em al-

gumas d'estas casas sentia-se um cheiro tão»

repugnante e penetrante que por vezes me
fez acreditar que ia deparar com algum cadáver.

Depois de ter posto em andamento os ater-

ros e outras medidas hygíenicas que julguei

não só necessárias mas até urgentes, encar-
reguei o Cirurgião Mayer de todo o serviço

medico d'aquella Freguezia, e estabeleci a mi-
nha residência no centro da de S. Lourenço,
onde então a epidemia se achava no seu maior
auge.

Para reanimar os não atacados, visitar e
fornecer os meios curativos aos enfermos d'a-

quella Freguezia, espalhados por uma super-
fície de quasi quatro léguas de comprimento
sobre três de largo, e para lhes fazer observar
a bygiene publica e privada, fiz quanto pude.

Felizmente a epidemia já tinha declinado
tanto na Freguezia de S. Lourenço que ape-
nas se contavam em toda ella doze casos de
cholerina, a maior parte em via de convales-

cença, quando recebi uma participação do

Parocho da Freguezia de Nossa Senhora da

Ajuda de que os seus freguezes eram diaria-

mente ceifados em crescido numero pela epi-

demia; para poder dispor de mim dirigindo-

me para aquella Freguezia, fazendo-me acom-
panhar pelo Cirurgião de segunda classe da

Armada, José Maria de Mello Dias, que aca-

bava de chegar á Ilha ; tendo previamente en-

carregado o Cirurgião Mayer do tratamento

dos já poucos cholericos das Freguezias de

Nossa Senhora da Conceição, e São Lourenço.

Não era exagerada a parte dada pelo Pa-

rocho dos Mosteiros; o choiera-morbus asso-

lava aquella Freguezia em toda a sua exten-

são, e os seus moradores acbavam-se por tal

fórma aterrados, que apenas caiam doentes

immedialamente pediam os últimos sacramen-

tos, e a todos os momentos aguardavam a

morte, mesmo na presença dos ataques mais

ligeiros ; até houveram alguns que julgando-

se gravemente doentes, chegaram a fazer as

suas ultimas disposições, mas que não tendo

padecimento algum a não ser muito medo, saí-

ram da cama apenas se lhes disse que o seu

padecimento era imaginário.

A falta de commodidade e recursos na classe

indigente d'esta Freguezia, assim comede toda

a Ilha era tal, que estes desgraçados tinham

por quarto de cama uma pequena choça tér-

rea, fria, húmida, feita de pedra ensossa, ge-

ralmente não rebocada, coberta de palba, en-

trando-lhe o ar por um sem numero de bu-

racos; cujo quarto único servia conjunctameote

de cozinha e de deposito de objectos de di-

versa natureza e usos
;
por colchão uma im-

munda esteira; algumas vi immedialamente

estendidas no chão; por travesseiro uma pouca

de palha, coberta por um pedaço de panno;

por toda a roupa de cama um simples lençol,

e para dieta caldo de milho!

Com a minha chegada e do meu collega

Dias áquella Freguezia, parle d'estas circum-

stancias, que tão poderosamente concorriam

para que a epidemia fosse roais mortífera,

cessaram : a todos os doentes, na falta de ga-

linhas, foi-lhes proporcionado o meio de ha-

verem diariamente carne fresca de vacca pelo

módico preço de 15 réis a libra, e aos indi-

gentes foram-lhes fornecidos gratuitamente

meios alimentícios : os não atacados pela epi-

demia reaniraarara-se ; os por elia já feridos

começaram a arrosta-la com esperança de não

serem suas victimas, e o numero de casos faues

desceu tanto que de cento e trinta cholericos

que existiam á nossa chegada, morreram ape-

nas dezesete, quando anteriormente a mortan-

dade era quasi de cíncoenla por cento.

'(Continua.)
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mm do conselho

PARTE NÃO Of FICIAL.

RELATOU IO

UHURCIÂO MOS DA PROVÍNCIA DF. CABO VERDE
SOBRE A CHOLERA-MORBUS NA IMIA DO KOfiO

EM 188».

(Cootiouado dc p<ig 371

)

Logoquc a cifra dos a lacados começou dia-

riamente a descer muito, e que os doentes fo-

ram reduzidos a pequeno numero, encarre-
guei o Cirurgião Dias do serviço de saúde n'a-

quella freguezia e da de Santa Ca lha ri na, on-
de a epidemia já tinha deixado de existir des-
de o dia 27 dc Agosto.

Depois de ler percorrido toda a Ilha para

fazer perfeita idéa do seu estado sanitário fi-

xei de novo a minha residência na freguezia

mais central, não só para debellar alguns ca-
sos de cholcra, que com intervallos de tres e

mais dias ainda nclla se desenvolviam, mas
lambem para me col locar em posição em que
com mais facilidade podesse receber amiuda-
das participações do estado sanitário de toda

a Ilha, para o que tinha ordenado aos meus
collegas que me communicassem a miude a

marcha da epidemia nas suas respectivas fre-

guezias; e para no caso da epidemia se des-
envolver, reapparecer ou recrudescer em qual-

quer ponto, eu poder soccorrer com mais
presteza.

Após a minha chegada áquella Ilha, quan-
do a epidemia se achava no seu maior auge
nas freguezias de S. Lourenço, Santa Catha-
rina c Mosteiros, tratei de montar um hospital

em cada uma delias para submelter os cho-
lerieos a um tratamento regular; porém por
mau indagações que fiz não me foi possível

encontrar em nenhuma d'c!las uma casa em
que se podesse receber oito ou dez doentes.

Se tivesse levado a elíeito esta medida,
estou convencido que com ella a mortali-

ANN. DO C. UtT.— PARTE NÃO OPP.—SKMI 1.

dade muito leria diminuído, porque os enfer-

mos leriam sido soccorridos com mais prom-
ptidão e regularidade, as suas dietas não
constariam de papas dc farinha de milho, tri-

go e arroz; e quando convalescentes não te-

riam commeltido erros de regimen a ponto de

suecumbirem a violentas indigestões de feijão,

milho, e dc outras substancias de igual natu-

reza; o que em grande parte era devido ao

receio que dominava Unto os doentes cordo

convalescentes de suecumbirem roais depressa

á falta de alimentação do que á moléstia ; á

convicção em que se achavam de que taes

substancias não só eram innocentes, mas até

úteis na presença dc todas as moléstias, e a
muitos prejuízos a que por tal fornia se acha-

vam arreigados, que era difficil o convence-

los que com elles muito concorriam para a sua

morte; de sorte que o Facultativo não só ti-

nha quel utar contra os eífeitos do cholera e

contra a miséria, mas lambem contra as in-

veteradas e prejudiciaes rotinas d'aquelle povo.

Durante a epidemia todas as vezes que o

serviço o exigiu, ou me era possível, visitei

os diversos pontos da Ilha para coadjuvar al-

gum dos meus collegas nos sítios cm que o

o cholera se desenvolvia, recrudescia ou re-

apparecia, ou para conhecer do estado sani-

tário de toda a Ilha; e finalmente para ins-

peccionar os aterros a que mandei proceder

em lodos os cemitérios, em cujo serviço o meu
collega Dias desenvolveu muita actividade não

só aterrando o antigo cemitério, mas lambem
dirigindo e ultimando os trabalhos do novo.

O cholera-morbus, depois de ter levado o

terror c a morte a lodos os dislriclos da Ilha,

exceptuando, a Ribeira do llheu, o mais im-

mundo, anli-hygienico e habitado pela gente

mais miserável de Ioda a Ilha, não tornou a

apparecer na freguezia dc Santa Catharina,

desde 27 de Agosto, na de Nossa Senhora da

Conceição, desde o 1.° de Setembro, na de

S. Lourenço desde 18 de Setembro e na de

Nossa Senhora da Ajuda desde 4 de Outubro,

-Outubro 1857. í*
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lendo cm todas cilas atacado trcs mil quinhen-

tas c oito pessoas, c morto seiscentas quarenta e

ires, como se vé" nos raappas n." 1, 2, 3, 4 e 5.

A marcha da epidemia que me pareceu sem-

pre independente de todas as circunstancias

exteriores, como o maior ou menor grau de ca-

lor, os ventos, a humidade, as chuvas e as

vicissitudes atmosphericas, não leve uma mar-

cha conforme em todas as freguezias; nas de

Nossa Senhora da Conceição c Santa Catha-

rina seguiu regularmente os seus trcs perío-

dos, c terminou por uma vez; na de Nossa

Senhora da Ajuda recrudesceu no momento

cm que era julgada próxima a íinalisar, e na

de S. Lourenço reappareceu por duas vezes.

No primeiro c segundo os seus ataques foram

sempre mais graves e mortaes, do que no ter-

ceiro, em que geralmente se davam debaixo do

caracter de cholerina.

Os districlos da beiramar, c n'aquelles em

que as casas se achavam mais reunidas, con-

stituindo pequenas povoações, foram os mais

atacados, c onde proporcionalmente houve

maior mortalidade, como por exemplo na Villa

de S. Filippe, acrescendo que foi este o pri-

meiro ponto atacado.

De todas as classes a que mais solTreu foi

a dos escravos, c cora preferencia Os ha pouco

vindos de Guiné; nestes a epidemia de ordi-

rio apresenlava-sc revestida de caracter gra-

víssimo e dando alguns casos fulminantes;

circumstancia esta que attribue cm grande

parte ao pouco que andavam resguardados das

vicissitudes atmosphericas, á má e pouca ali-

mentação, ao pouco, senão nenhum, cuidado

com que eram tratados no seu padecimento,

c ao excessivo uso da aguardente que com fa-

cilidade e cm abundância obtinham, porque

alguém competente houve, segundo me disse-

ram, que afiançou ser cila o melhor preser-

vativo da epidemia; o que é ura facto, é que

o seu uso como tal se achava tão vulgarisado

á minha chegada, que os chefes de família a

davam e obrigavam a beber até ás creanças,

et in magna quanlitate.

No período cyanico foi aqucllc cm que de

ordinário se dava a morte, e tanto que, pas-

sado elle, ocholerico era julgado salvo ; salvo

quando a reacção tomava o caracter lyphoide,

adynamico ou ataxico.

Durante toda a epidemia não observei caso

algum em que lhe sobreviesse qualquer eru-

pçSo, nem parolidas. Alguns casos de reinci-

dências se deram, e muitos de recaídas, quasi

todos mortaes, com especialidade os recaídos.

Não faltando dos casos fulminantes que se

deram na invasão da epidemia, houveram al-

guns por mim presenciados que terminaram

pela morte era oito c dez horas, seguindo-se

os períodos da doença uns após outros com

uma rapidez espantosa; o que constituía uma

excepção da regra geral da marcha ordinária

do cholcra, cuja duração foi de tres e cinco

dias. ,

Não me faltou a vontade nem o conheci-

mento das vantagens que se colhem das au-

topsias, porém infelizmente nunca me foi pos-

sível abrir cadáver algum, nem aos meus col-

IfgflS.

É geralmente sabido que com o fim de de-

parar cora o especifico do cholera morbus,

contra elle tem sido empregados todos os agen-

tes de que a therapeulica dispõe, porém a ex-

periência lem-me demonstrado, que contra

aquelle flagcllo da humanidade se não pode

oppor um melhodo de tratamento uniforme, c

que deve variar segundo o apparato sympto-

malico com que se nos apresenta. Foi funda-

do sobre este principio que tratei os cholcri-

cos, usando das substancias mais preconisa-

das, notando que dos ensaios que fiz com a

ipecacuanha e com os purgantes salinos no

segundo periodo da doença, com vistas de

moderar as evacuações, não colhi resuliado

que me faça preferir aquellas substancias ás

preparações opiadas.

Era tão fora do commum o tratamento que

aquelles insulanos empregavam contra o cho-

lera antes da minha chegada e dos meus col-

legas, que pela sua especialidade o menciono

Consistia o tal tratamento nos casos ligeiros

no uso interno de ourina misturada com aguar-

dente, e nos casos graves, da mesma mistura,

a que juntavam fezes estercoraes, e de c!ys-

teres de folhas de tabaco, sem peso, conta,

nem medida.

Dizem que os infelizes tudo bebiam, e qne

a cada momento pediam mais e mais da tal

beberagemi

E na presen<;a de um ataque de cholera e

com tal tratamento alguns não morreram!...

Quão forte não era n'cstcs a força medica-

triz da natureza?! Excepto n'aquelles que fi-

zeram uso dos clysteres da nicociana, porque

d'esscs nenhum escapou.

Felizmente a epidemia terminou a sua exis-

tência a 8 de Outubro, e passados trinta dias

de observação, eu considerei a Ilha livre de

moléstias epidemicas ou contagiosas, e conse-

guinteraente terminada a minha comroissio,

pelo que dei execução ás ordens de V. Ex.\

que me foram communicadas pelo Presidente

da Junta de Saúde, regressando a esta Ilha,

onde cheguei a 17 de Outubro do pretérito

anno.

Termino este longo e mal alinhavado rela-

tório recommendando a Y. Ex.
a o Cirurgião

de primeira classe da Armada Guilherme Ma*
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ria Mayer, e o da segunda classe José Maria I gedor da Parochia de Nossa Senhora da Con-

de Mello Dias, pelo zélo, caridade, dedicação
j
ceição, o Sr. Justino Antonio da Silva.

Villa da Praia, 15 de Janeiro de 1856.

Jusé Fernandes da Sifoa Leão

c actividade com que se houveram durante a

epidemia; e julgo que commetteria uma grave

falta se nâo mencionasse igualmente digno de

recompensa, pelos relevantes serviços que pres-

tou durante lodo o tempo da epidemia, o llc- Cirurgião Mór da Província.
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1:451*035 Das cobranças das dividas atrasa-

da», das quotas dai embarcações

de gávea a i£000 réis por cada
vei que saíssem do porto, (hoje

abolido) das taxas dos deposito»

mortuário*, das rendas das rasas,

dos foros dos prédios, das jóias e

esmolas dos confrades novos, de
juros dos empréstimo*, e dos al-

cances dos Tbesoareiros.

Os actos Religiosos e despe-

sas .ordinárias.

-
- Do Santís-

simo Sa-

.cramento

o outras

aellaan-
nexas.

3isi«vn< Poros de propriedades, terrenos e

juro».

Festa do Corpus Cbiisli, a
da Senhora do Liviamenlo,

do Rosario, da Semana
Santa, c Domingo da Re-
surrciçlo.

— De Nossa
Senhora
do Livra-

mento.

1
Da jóia de entrada dos Irmfos e

400 réis de quota aoooal.

<

A festa do Nossa Scnbora,

e as misses pelas aImas dos

irmãos.

—
De Nusí-u

6enbora
da Coo-
ceiçjla e

do Se-

nhor dos

Passos.

367 petos

c oitocen-

tos • no-

venta pan-

nof,cm fa-

zenda do
lei.

0 dinheiro provem de juros, e os

pan nos provêem do j>ap mento de
covas para enterar.

1

A festa e a procissão na Se-

mana Santa e as d es peras

ordinárias.

i

tf

Secretaria do Governo Geral de Moçambique, 22
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MOÇAMBIQUE.

PIOS 01E EXISTEM N ESTA PROVÍNCIA.

» a se
0» < -
S £ ã
e. M •<

DIVIDAS

ACTIVAS

DIVIDAS

PASSIVAS

CAPITAL

DADO

A

JUROS

l s
a cri

o a <«Ha

i.O Ms
O »

18
<

< H

LOCALIDADES

OBSBRVAÇÔES

Segundo o Com-
promisso da de

1 lio» approva-

1 do por Alvará
de 43 de Fevr-
reiro d« 1633.

I porém desde 17
ot Novembro
de 1881 a toa
Administrarão
está a cargo' de
nma Comuis-
íào nomeada
pelo Gdterno
Provincial.

Nenhuma 1I7A500 «37*62:; Pen horcs

de tras-

te* de oi-

ro c pra-

ia.

Moçambi-
que.

0 juro da quantia emprestada é de
8 por cento, a'eu de 7 por cento

que se receberam no acto Ho em-
préstimo, segundo a pratica se-

í; oída dos empreilimos da Sanla

Casa.

;

í' r Porturia do
Governo G«'ral

dt 15 de Maio
de 1851

i

601*373 1:032*408 3001000 Pai marcom
ca-a de pe-

dra em Mos-
snril

1*866

•

»

No rendimento dos últimos três an-

nos, está incluída- a quantia de
UTWdSol réis, prodacto da renda

da prata inútil, pora»ctori*arâo

do Governo.
Na despeza está incluída a quan-
tia de ií)8 5538 réis que se man-
dou á índia, para compra de Al-
faias para o Culto Divino.

A quantia de 800£000 réis foi da-
da & juros em 31 deMaiodoanno
lindo, lendo portanto dois me-
tes de juros vencidos até ao fim

de Juluo.

S^undo o Com-
promisso pela
mesa dos Ir-

mãos escraros
da Senhora.

Quilimane Tem em cofre a quantia de 44*810
reis das esmola* com que os^Ir-

liúdade de Nossa Sennora.

Por uma mesa
' nomeada an-
1
nualmente pe-

í los irmãos ces-

;
sanlej.

1 :Hil pesos Espécies e

ft.ii.cas idó-

neas.

103 pezos. Iabamba-

ne.

Em 1814 se reuniu á Irmandade de
Nossa Senhora da Conceição a do

Senbor dos Passos, instituída em
1847 pelo ex-Goveraador do Dis-

tricto, Domingos Correia Arouca.

do Agosto de 1 856.^Joil Zeferino Xavier Âhes.
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INDUSTRIA.

Maneira *«s eitrahlr m (nardenlc

O mel, bem como todas os corpos assuca-

rados pode facilmente produzir a aguardente;

a agua que se emprega para tirar a cera das

colmêas era um resíduo sem valor algum, que
foi aproveitado primeiramente por Mr. Petit

Poussart, agricultor das visinhançasde Troyes

;

e ultimamente Mr. Lemée, vendedor de mel
e fabricante de cera na Bretanha, fez uso

d'ella em grande escala. A aguardente que
clle extrahiu d'csta origem esteve na Exposi-

ção Universal ; marcava trinta graus, e não
tinha gosto algum. Eis como elle opera com
cem arráteis de cera cm bruto: aos residuos

das colmêas ainda bumidos de mel, juntam-
se-lhes cento e cincoenta a cento e sessenta

canadas de agua, e faz-se ferver esta mistura

a fogo brando durante meia hora; tira-se

para fora a cera que vem á superfície, e con-

servam-se estas aguas em vasos, que se de-

vem manter na temperatura de vinte graus,

pouco mais ou menos. A fermentação é ao

principio tumultuosa, fazendo muita escuma,

depois vae diminuindo, comludo não eslá com-

pleta senão passadas cinco on seis semanas,

no fim das quaes se procede á disiillação feita

á maneira ordinária. Obtera-se d'este modo

entre seis e sete canadas de aguardente de

trinta e quatro graus por cada cem arraieis

de cera em bruto, sendo a despeza da disiil-

lação dc 600 a 700 réis.

nnqa««ne«l« 4m cera.

Appareceram ultimamente dois processos

para branquear a cera ; o primeiro inventado

por um inglez, Mr. Jelly, consiste em derre-

ter a cera, c mislurar-lhe uma pequena quan-

tidade de acido sulphurico diluído com agua;

junlam-sc-lhe lambem alguns pedaços de ni-

trato de soda, e meche-se com uma espátula

de pau: produz-se assim muito acido nítrico,

que tira a côr á cera. O segundo processo,

devido a Mr. Charles Grant, de Kingslon, con-

siste em fazer passar durante doze boras, pouco

mais ou menos, pela cera derretida uma cor-

rente de oxygenio.

*
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mm do conselho ultramarino.

PARTE NAO OFFICIAL.

Publicámos em seguida uma Relação nomi-

nal dos indivíduos que das Provindas Ultra-

marinas téem vindo para o Reino estudar á

conta da Fazenda Publica desde 1833 até ao

principio do presente anno de 1857.

A primeira e mais obvia observação que

occorre em vista de uma lai relação é a dos

sentimentos verdadeiramente liberaes e civi-

lizadores com que o Governo da metrópole,

não contente de ter declarado os habitantes

do Ultramar cidadãos porluguezes, tem empre-

gado os meios que pareciam mais próprios para

aproveitar os talentos dos filhos das Províncias

UllraiaariDOB. para que podessem ser úteis a

si e á pátria, e especialmente ás Províncias

em que nasceram, snstentafído, por um pri-

vilegio eia beneficio daquellas Províncias, á

custa da Fazenda Publica um considerável

numero de estudantes, esperando que acaba-

dos os estudos regressariam ás suas Províncias

natáes para ali introduzirem a luz da scien-

cia, principalmente, pelas suas applicaçfles. c

mais ainda pelo exercício da clinica medica

e cirúrgica, por se entender que só dos na-

toraes d aquellas Províncias se poderia con-

fiar que resistissem bem á acção do seu cli-

ma, em geral tão damnoso aos europeus.

Não nos pertence decidir se foi acertada a

medida do Governo, ou se os alumnos ultra-

marinos tôem correspondido, como se devia

esperar, ás benévolas intenções do Governo.

No entanto cento e oito são os alumnos que

constam da relação: treze de Cabo Verde; deze-

sete de S. Thomé c Príncipe ; dezenove de

Angola; dois de Moçambique; quarenta c oito

do Estado da índia, e nove de Macau, com os

quaes se despendeu até ao principio deste

anno a quantia de 8©:750JÍ55 réis, moeda
do Reino.

Seja qual for o juizo do leitor, pela nossa

parte não julgámos mal empregada esta som-
ma, assim porque entre aquelles cento e oito

alumnos alguns appareceram de muita habi-

lidade e applicação, como porque d'este en-
saio se pôde evidentemente concluir que muito

mais vantajoso será crear em cada Província

os estabelecimentos scientificos que a cada

uma mais possam convif.

O Governo tem já procurado lançar no Ul-

tramar os fundamentos da iostrucção, pela

forma mais conveniente. E sem tratarmos aqui

do Estado da Índia onde existe* já um sysle-

ma de ensino, a que, segundo se tiiz, só falta

o ser mais rigoroso, para ser mais util, por

Decreto de 14 de Agosto de 1845 se estabe-

leceu em todo o Ultramar um syslema de in-

slrucção primaria que pouco deixaria a dese-

jar; se tivesse sido posto em inteira execução.

Mas grandes embaraços e difticuldades se lêem

encontrado, e nãoé no nosso entender a menor,
o alrazo cm que ainda se acha no Reino quanto
respeita a instrneção primaria. Em algumas

Dioceses ou se estabeleceram Seminários ou

se proveu com a nomeação de professores de

sciencias ecclesiasticas. É fora de duvida que

muito falta a fazer, que muito falta que aper-

feiçoar, mas é lambem sem duvida que o Go-
verno portuguez não tem deixado de empre-

gar os meios, que segundo os tempos tèem pa-

recido mais próprios para auxiliar os progres-

sos dos habitantes do Ultramar, c designada-

mente procurando dar-lhes os soccorros da

sciencia cada dia mais indispensáveis para a

publica prosperidade.

ANN. DO C. ULT.— PABTE NÃO OPP.—-SRRIR I.—NOVEMBRO 181)7. 56
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uutfi mkil dosmmm ora das províncias nnmuuus
DESDE 4833 ATÉ

1 H
1 o
1

t
Q

- IMWttTASCIA DATA

I 3
1

KOMES DA DESFEIA EM QUE COMEÇAfiAM
1 «
1 £>

1 •<

1 K
Oi;E TÍ EM FEITO A SES A DON A DOS

Francisco Manuel da Cunha

-

369&501 Agosto de 1841*

1 «

Manuel José Semedo Cardoso 169£976 Idem

Frederico Florêncio Rcicha

•

67&200 Outobro de 1841

Nicolau Pereira Tavares 67£200 Idem

V

Augusto Rufino Medina 166&Í56 Idem

"O
tm

£
Theofilo de Jesus NcTes

•

28&000 Idem

de

Cabo

Joio Caetano Rodrigues 227^200 Idem

19

3

£

Francisco Frederico Hopffer 705^1 JO Idem

u regono pereira de Unto l :<to»£580 i>ovemuro ue

Jorge José Rodrigues 82£320 Junho de 1844

Marcellino Marques de Barro» 157&970 Março de 1856

Antonio Pedro de Carvalho 162^290 Idem

Filippe da Silva Pinto 163&720 Idem

3:824*878

•o José Maria da Silva Parte

l

47&600 Novembro de 1840

«> o
•o

.

Joio Monteiro da Crux o70£000 Idem

.2 *
s *

I

Antonio Xavier de &» 307^120 Novembro de 1841

97Í$720
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têemnm ma o um estcdar k corm da fazenda piilica,

AO PRESENTE.

;

ESTUDOS

QUE TÍEM FREQUENTADO

EM QUE ANNO

bE AU1AM

MATBICULAPOS

RESULTADO

DOS ESTUDOS E DESTIMO QUE TIVERAM

í
Coosla que frequentou In-

strucçâo Primaria e nada
roais

Abonado até 3 de Novembro dc 1846 para ser

transportado á sua naturalidade.

J

Idem — Idem.

Idem Não completou os es-

tudos
-

Abonado ate 16 dc Dezembro dc 18*2, iguora-sc

o destino.

Idem Idem. Idem.

Idem

i

Idem. Abonado até 5 dc Junho de 1844, mandado re-

colher á sua oaluralidadc.
••

Idem
§

Idem. Abonado ate 28 dc Janeiro de 1842, ignora-sc o

seu destino.

Idem — Deixou de frequentar os estudos por doente em
17 dc Junho do 1814.

lostruccão Primaria e Escola

Medico-Cirurgica de Lis*

boa

•

Por Decreto de 5 de Abril dc 18a2, foi nomeado
Cirurgião dc segunda classe do quadro d*esta

Província.

Instrucrão Primaria e Escola

Polylecbnica

Idem. Por falta de aproveitamento foi mandado sair para
a sua naturalidade. Consta que ficou em Lisboa

Abonado até 26 dc Qutubro de 1851.

Instrucção Primaria Idem. Abonado ate Junho de 1813, ignora-sc o destino.

No Seminário em Santarém

Idem

Idem

Eieola Afedico-Cirurgiça
•

> . —

Abonado até 9 de Março de 1811, dia em que
falleccu.

Idem

j

Não completou os es-

tudos

Abonado ale 25 de Outubro de 1844, para ir para

a sua naturalidade.

Idem Idem. Abonado até 19 de Julho de 1841, e mandado
recolher á sua naturalidade.
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1
°

1 *

•

KOMRS

IMPORTÂNCIA

DA DESPBZA

QUE TÊEM FEITO

DATA*

EH QUE COMEÇARAM

A SER ABONADOS
—

1
Clemente Fernandes dos Santos

97**720
135*040 Novembro de 1841

Luiz José Pimentel

•

91*840

1

Idem

Província

de

8.

Thomé

e

Príncipe

José Coelho Narciso 81*280 Idem

Leandro José da Costa

•

1:221*920

•

Mem

Ivo José íris da Mota 1:875*535 Novembro de 1841

Lourenço do Espirito Santo

•

83*680 Dezembro de 1841

Manuel Ramos do Espirito Santo 125^280 Idem

João Francisco da Costa 276^960 Julho de 1842

Pedro Sergio da Costa Vianna 1:881*588 Fevereiro de 1843

Antonio Rodrigues da Silva Borges 1:051*763 Idem

Manuel Raposo Tornord 1:211*923 Idem

Christovío Xavier de Si Lisboa 43*(H0 Idem

Joaquim Xavier de Si Lisboa

•

9*920 1
Idem

Silvestre Pereira dos Santos 81*0f6 Idem

9:145*505
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ESTUDOS
•

QUE TÊEM FREQUENTADO

EU QUE ANNO

SB ACHAM

MATBÍCULADOS

RESULTADO

DOS ESTUDOS E DESTINO QUE TITEIAM
*

Bscóla Medico Cirúrgica —

•

•

Abonado até 14 de Fevereiro de 1844, dia em
que falleceu. •

-

Idem Abonado até 14 de Junho de 1843, dia em que
falleceu.

-

Idem Abonado até 8 de Abril de 18*3, dia em que fal-

leceu.

Inslrucção Primaria c Uni-
versidade dc Coimbra

Quinto anno Jurídico Abonado até Janeiro de 1846. e de Fevereiro em
diante suspensa a mezada, ignora-sc o motivo.

Novamente abonado em 29 dc Março de 1851

para estudar Engcoheria, c em 1852 foi estu-

dar Direito em Coimbra, onde tem tido apro-

veitamento.

Inslrucção Primaria c Escola

Medico-Cirurgica

Não consta que sc ma-
triculasse no segun-

do anno

Em Outubro de 1856, foi-lhe suspensa a mezada

por não apresentar certidão de matrícula.

Inslrucção Primaria Não completou os es-

tudos

Deixou de ser abonado em Junho de 1843, igno-

ra-se o motivo c o destino.

Idem Idem Idem idem em 21 de Fevereiro de 1844, ignora-

sc o motivo e o destino.

Idem Idem Idem idem em 9 dc Fevereiro de 1846, ignora-

se o motivo e o destino.

Idem, preparatórios e Escola

Medico-Cirurgica de Lisboa

Quarto anno da dita

Escola

Idem, e Mathematica na Es-
cola Polylech nica

Deixou de ser abonado em Julho dc 1852, igno-

ra-se o motivo e o destino.

Idem, idem Completou o curso da Escola Polytechnic». Em
Abril de 1853 foi nomeado professor da prin-

cipal Escola da Ilha do Príncipe, e partiu no

vapor Duque dc Saldanha.

Inslrucção Primaria Não completou os es-

tudos

Deixou de ser abonado em 25 de Novembro de

18*3, saiu da Casa Pia cm 2*, ignora-se o mo-
tivo c o destino.

Idem Abonado ate 27 de Abril dc 18*3, dia cm que

falleceu.

Mem Idem Deixou dc ser abonado em 6 de Junho de 18H,
e rccoincu-se a sua naiuraiiaaue, ignoia-sc o

motivo.

*

-
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Ha
< • 1MP0BTANCIA DATA

I i

NOMES DA DESPEZA EM QUE COMEÇARAM

z

QCE TEEM FEITO A SEIl ABOIUDOS

Carlos Augusto dos Santos

*

1:253^960 Novembro de 1840

Innocencio dc SanfAnna 785$110 Outubro de 1838 c

Dezembro de 1840

José Joaquim Geraldo do Amaral

•

376^6

W

Agosto de 1841

1

Leonardo Africano Ferreira 1:$42£287 Idem

José Antonio Tavares da Silva Andrade 63£360 Idem

m
Manuel Ferreira Torres G3£360 Idem

1
o Manuel da Costa Feio 63&360 Idem

<
José Caetano Martins 63^360 Idem

incin Henrique dos Santos da Silva 63&360 Idem

mO
fã

A.
Rufino Martins Vianna 63$360 Idem

João Baptista da Fonseca Negrão 63^360 Idem

Antonio Felix rios Santos 63£360 Idem

José Antonio Pereira 63&360 Idem

Manuel José Joaquim dc Jesus 82J560 Agosto de 1841

•

*

Venâncio Alvaro Marques dos Santos 169^016 Idem

Arcbanjo da Silva Ferreira 230^092 Idem

Caetano Gaxcta Falcão 910&048 Maio dc 1846

-

5:919*953

Digitized by Google



ESTUDOS

QOE TKEM FREQUENTADO

EM QUE AMO

8E ACHAM

MATRICULADOS

RESULTADO

DOS ESTUDOS B DESTINO QUE TIVERAM

Faculdade de direito na Uni-
versidade de Coimbra

«

*

Não completou os es-

tudos.

Concluiu o curso Jurídico c formou-sc. Intimado

para ir á sua naturalidade, foi abonado até

Maio dc 1849.

Escola Medico-Cirurgica Deixou dc ser abonado em 26 de Outubro dc

de 1814, e mandado recolher á sua naturali-

dade, ignora -se o motivo. Em 25 de Agosto de

1852, foi nomeado Cirurgião dc segunda classe

do quadro da Província de Angola.

Idem Idem Deixou de ser abonado em 19 dc Julho dc 1844,

tendo-se ausentado do Hospital, em 18 dito,

ignora-sc o destino. £ hoje Guarda Mór da Al-

fandega de Bcnguetla.

lostrucção Primaria e o Curso
da Escola Mcdico-Cirúrgica
de Lisboa

NIo completou o curso, pois lhe falta o quinto

anno. Por Decreto de 4 de Novembro de 1850,
foi nomeado Cirurgião Mór do Dislricto de
MM f« wm llnll mlicnguclla.

insirucçao Primaria Idem 1'nniu para a sus 1'ainn cm z\ uc soicmoro QC

1842 na Escuna Amélia.

Idem Idem Idem.

Idem Idem Idem.

Idem Idem Idem.

Idem Idem Idem.

Idem Idem Idem.

Idem Idem Idem.

Idem Idem Idem.

Idem Idem Idem.

Idem Idem Em 21 de Setembro de 1842, foi mandado re-

colher á sua naturalidade. Em Novembro foi

novamente abonado, e deixou de o ser em Fe-

verciro de loto, ignora-se o mouvo e ues-

tino.

iflcm Idem Deixou de ser abonado em 6 dc Junho de 1854,

recolheu á sua naturalidade, ignora-se o mo-

tivo c destino.

Idem — Abonado até 5 de Abril de 1845, diá em que fal-

leceu.

Instrucção Primaria c Secun-
daria

Abonado até Janeiro de 1853. Partiu para a sua

pátria no Brigue Moçambique.

•
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NOMES

IMPORTÂNCIA

DA DESPBZA

QUE TBBM PEITO

DATA

EM QUE COMEÇARAM

A SER ABONADOS

5:9191953
911&683

de

Ang Policarpo Catumbella Falcão Maio de 184«

incia Alvaro de Carvalho Matoso Sofea e Andrade 156&7S0 Março de 1856

6:988*386

9
.5"

Serafim Simão do Rosario
•

213*634 Outubro de 1839 e

Derembro de 1840

B
s.

n

Vicente Luii.de Abranches 1:123£968 Julbo de 1850

1:337^602

Manuel José Felicíssimo dc Abreu 595*330 Setembro dc 1833

Aurchanno Aleixo Leandro Mascarenhas 91 I 0 1 1 1 n nt

*

Antonio José da Gania

•

•

1:610*000 Idem

Raimundo Venâncio Rodrigues

-

2:484*665 Idem

3

Mareia nno Antonio Nunes 959*840 Fevereiro de 1839

Isidoro Emilio Baptista 1:700*000 Idem

Pio Antonio Lobo
•

1:109*960 Julbo de 1840

Caetano Francisco de Sousa 1:450*240

*

Idem

JUdlJUllU 4jill>dUUr DiipLlMa nciLuiuro ue imu

Luii Antonio Baptista 1:025*960 Idem

13:088*071
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ESTUDOS

•

EU QUE AMO

•

RESULTADO
j

SE ACHAM
QUE TÊEM FREQUENTADO

MATRICULADOS
DOS ESTUDOS E DESTINO QUE TIVERAM

j

Instruccâo Primaria c Secun-
daria

Seminário em Santarém

Abonado até Janeiro de 1853. Partiu para a sua

Patria no Brigue Moçambique.

Injlrucrão Primaria NSo completou os es-

tudos

Deixou dc ser abonado cm 28 de Janeiro de 1842,

1

ignora-sc qual o motivo e destino.

Preparatórios e Philosophia

Curso Juridico na Univ. 4*

TercciroannoJuridico Completou o curso Philosophico, e estuda Direito 1

com aproveitamento. 1

Abonado até 23 de Julho de 1836, dia em que 1

falleceu. *

— Abonado até 26 dc Junho dc 1837, dia cm que 1

falleceu.

Completou o Curso Medico-
Cirúrgico de Lisboa

-

Abonado até Março dc 1810. Por Decreto de 13 1

de Abril foi nomeado Cirurgião Mór d'om dos 1

Corpos de Goa.

Idem de Malhematica na Uni-
versidade de Coimbra

Abonado ale 7 dc Janeiro de 1844. Por Decreto 1

de 29 dc Novembro dito, foi nomeado Lente

Substituto extraordinário da Faculdade de Ma- 1

thematica na dita Universidade.

Idem Mcdico-Cirurgico de

Lisboa

— Abonado até Dezembro de 1842. Por Decreto dc

20 de Novembro dc 1845, foi nomeado Cirur-

gião Mór de Macau, Timor c Solor.

Medicina e Engenhcria Lente da Escola Polytcchnica.

Direito Em Setembro dc 1847 foi nomeado Delegado do

Procurador Régio na Ilha das Flores.

Superiores Não completou os es-

tudos

Em Setembro de 1845 suspensa a mesada por

falta de aproveitamento. Em Abril de 1847

ma(riculou-se na Escola Polytcchnica, c em Ju-

nho de 1852 suspensa a mesada por deixar de

frequentar as aulas da dita Escola.

Direito

•

Acabou o Curso Juridico em 1845. Por Decreto

dc 15 de Maio de 1848, Juii de Direito sub-

stituto de S. Thomé c Príncipe
,

Idem Idem. Em Julho de 1847 foi nomeado Secretario

da Commissão Mixta cm Loanda.

•

ANU. DO C. ULT.— FARTE NAJ) <*F. -SÉRIE I.—OUTUBRO 1887, 5?
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H
a< IMPORTÂNCIA PATA
a

< .

NOMES DA DBSPEZA EHQUB COMEÇARAM
m

QUE TÊEM PEITO A SEB ABONADOS

13:088*071
Agosto de 1841rreacnco João capusia rimo 1:440*800

Lino Manuel da Trindade
•

Í:S87*367 Idem

Antonio Martinho dos Anjoa Idem

Lucio Augusto da Silva

• •

1:792*460 Idem

Caetano rrancisco rercira

•

1:6" 6*428 Idem

Caetano Xisto Monix Barreio 1:701*364 Setembro de 1841

Antonio João Flores 1:701*364 Idem

Luis Gaetano Lobo

•<

*

1:380*200 Idem

Damião Salvador Vai 1:653*364 Idem

João Caetano da Conceição Monix

-

1:313*000

•

Idem

Agostinho José de Oliveira Pegado 1 182*300 Idem

•

•
28:009*198
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ESTUDOS

QUE TÍEM FREQUENTADO

*

EM OTO ANHO

8E ACHAM

MATRICULADOS

RESULTADO

DOS ESTUDOS B DESTINO QUE TIVERAM

insirucçao primaria cm uuiUDro oe 10*1, 101 esiuair cm tiUimora.

Falleceu em 22 de Fevereiro de 1851.
1

Idem e Polytecbnica Não completou os es-

tudos

Por falta de aproveitamento nos estudos foi inti-

mado para voltar á Provinda. Abonado até 13

de Março de 1853.

ln>trucrão Primaria Idem Abonado até Março de 1843, ignora-se 0 destino.

Cirurgia Em Setembro de 1842 foi frequentar estudos para
i" /\ím Kri £* n ã r» rnnt 1 nnrtii I**m 1 nm Krn /\aliOiuiDru c 11 du 1 uuuuuuui uiii ociiuiuru uc

1843 matricolou-se na Escola Medico-Cirurgica

de Lisboa, foi repetente no segundo anno. Com-
pletou 0 Curso em 1851, foi abonado até Dezem-
oro (lo (liio. c noje Liirurgi'10 <ic 1. imitisse u<i

Provincia de Angola.

uísirucrao stM unoaria c su-
perior

*

*

idem, idem, mcuu ina c u>i iiiou-se cm ino., abo-

nado até Dezembro do dito anno, ignora-sc o
desuno

.

Medicina — Em Setembro de 1841 idem, e formou-seem 1852,
abonado atéJaneirtfde 1853, ignora-seodeslino.

Idem Idem.

Tbeologia e Direito Em Setembro dc 1811 foi para o Seminário era

Coimbra, cm Fevereiro de 1844 foi estudar

Tbeologia e Direito, c formou-se cm ambas as

faculdades, abonado até Junho de 1851 , igno-

ra-sc o destino.

Medicina Em Setembro dc 1843 foi para o Seminário cm
Coimbra, estudou Medicina e formou-sc cm
1851. Por Decreto de 22 de Setembro dc 1855
foi nomeado Cirurgião de 1.* Classe para a Pro-

víncia de Moçambique.

•

•

— Em Setembro dc 1841 foi estudar Matheroatica

em Coimbra, cm 1844 foi mandado excluir

por ter ficado terceira vez reprovado, c man-
dado recolher á sua naturalidade ; em 1846 ma-
triculou-se na Escola do Commcrcio; em Maio
dc 1849 foi mandado sair para a sua pátria por
ter acabado o Curso. Por Portaria dc 18 de De-
zembro dc 1854 foi nomeado Director da Al-

fandega de S. Thomé.

— Foi para a Universidade estudar. Em Dezembro
de 1842 matriculdu-se na Polytecbnica c Bcl-

las Artes. Por Decreto dc 11 dc Novembro dc

1847 foi nomeado Alferes da Provincia de Mo-
çambique, era Primeiro Sargento.

i
1

(

*
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NOMES
- •

IMPORTÂNCIA

DA DESPEZA

QUETBEM feito

DATA

EM tfCE COMEÇARAM

A SER ABONADOS

•

I

Antonio Constâncio da Silva

0

28:609^198
960^000 Setembro de 1841

Pprirn Pplpstino M-izup) Soarrs 1 r| nm

Caetano Manuel Roque Alvares 318$000 Idem

Albino Pascoal da Rocha

I

•

600^000 Idem

1

Deziderio Antonio Fortunato Frias 444£000 Idem

José Caetano Pereira l:76l$oi0 Idem

Filippe Ncry de Carvalho 82£200 Idem

Jose Xavier da Silva 1 :906&850 Outubro de 1841

Gabriel Hilário Dias
•

848^120 Idem

Augusto Cesar dos Reis 704&160 Idem

Joanuim José Lobo dc Faria Idem

*

José Joaquim da Silva Correia 11 5^800 Idem

|

37:82 l$308
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ESTUDOS

QUE TEEM FREQUENTADO

EM QUE ANNO

SE ACHAM

MATRICULADOS

RESULTADO

DOS ESTUDOS 8 DESTINO QUE TIVERAM
j

>

*

Em Setembro de 1841 foi frequentar estados para

Coimbra. Em Abril de 1848 deixou de ser abo-

nado.

Direito

•

Foi para a Universidade estudar Direito, formou-
se em 1846 ; abonado até 13 dc Junho de 1849,
foi mandado recolher á sua naturalidade na
Fragata D. Maria. Por Decreto de 18 de De-
zembro de 1852 foi nomeado Secretario Geral

do Governador dc S. Thomé e Príncipe.

•

— Em Setembro dc 18il foi frequentar estudos para

Coimbra, nomeado Alferes para Macau, no-
meado Lente da Escola do Exercito.

Não completou os es-

tudos

Foi para a Universidade estudar, abonado até Sc~
* tembro de 1845, em que foi mandado recolher

á sua naturalidade na Galera D. Aflbnso, por

falta dc aproveitamento.

Idem Idem, deixou de ser abonado em Setembro de
1844, ignora-sc o motivo e^o destino.

Cirurgia

•

— Sendo estudante de Pharmacia, cm 1844 malri-

culou-se na Escola Medico-Cirurgica, comple-
tou o Curso em 1851 ; abonado até 8 de Julho

do dito anno. Em 9. foi nomeado Cirurgião

Ajudante de Caçadores n." 5.

Foi para o Seminário em Coimbra, abonado até

Fevereiro de 1842 em que falleceu.

Escolas Polytecbnica e do
Exercito

•

Em 1848 foi despachado Alferes alunmo, abo-

nado até Outubro dc 1852, cm que completou
o Curso de Engenheria c passou para o Exer-
cito.

— — Não completou os estudos por falta de aproveita-

mento, abonado até Abril de 1848 e mandado
recolher á sua 'naturalidade.

Escola Polytecbnica Idem Abonado até Agosto de 1848 e mandado recolher

á sua naturalidade na Barca Novo Viajante pelo

seu irregular comportamento e nenhum apro-
veitamento nos estudos.

Idem Abonado até Maio de 1843, ignora-se o motivo
por que deixou de o ser e o destino.

Idem

•

Idem Abonado até Janeiro de 1843. Por Decreto dc 27
do dito mes e anno foi despachado Alferes para

Timor; era Anspcçada de Infanteria n.° 7.

5a

.

»

r'
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< IMPORTÂNCIA DATA

4
•< NOMES DA DESPEZA EM OCB COMEÇABAM
«a
» QUE TKBM PEITO A SER ABONADOS

t

37:824^508
Outubro de 1841

• Franeisco Maria Peres da Silva 517^620

Manuel Ortcncio Pereira 629^720 Março de 1842

Constâncio Florianno de Faria 913&960 Junho de4842

-

Vicente^Agostinho das Dores Andrade 1:600-5826 Julho de 18Í2

José Correia Nanes

•

1:528£460 Agosto de 1841

1
Julio Augusto da Silva Correia 96&0OO Setembro de 1843

Arnaldo Augusto Possolo 680^000 Outubro de 1811

-

Damião Caetano de Sousa 1:879&5G0 Setembro de 1841

Luiz José de Mello f :563$625 Maio de 1844

José Vicente Godinho X67&253 Abril dc 1818

• 48:101^542

Digitized by Google



— 405—

ESTUDOS

QUE T£EM FREQUENTADO
«

EM QUE AKKO

SE ACHAM

MATRICULADOS

RESULTADO

DOS ESTUDOS E DESTINO QUE TIVERAM

Direito ua Universidade
•

Formou-se cm 1846, foi mandado recolher i sua

naturalidade na Fragata D. Maria, sendo abo-

nado até 13 dc Junho de 1849.

Escola Mcdíco-Cirurgica dc

Lisboa

Não completou os es-

tados

Abonado até Setembro dc 1815, c mandado reco-

lher ú sua naturalidade por nenhum aprovei-

tamento nos estudos.

Theologia na Universidade

•

— Formou-se cm Theologia cm 184 S. Por Decreto

dc 11 dc Abril dc 1856 foi nomeado Lente ex-

traordinário da Faculdade dc Theologia, abo-

nado alé 19 dc Maio do dito anno cm que to-

mou posse.

|

Idem Idem cm 1850. foi abonado alé Julho dc 1853,

ignora-sc o destino.

Instrucção Primaria c Escola

Medico-Cirurgica

t

-

>

Completou o Curso da dita Escola cm 1851, fui

abonado alé Dczcmbr* do dito anno. Por De-

creto do 1.° dc Abril de 1852 foi nomeado Ci-

rurgião dc 2.* Classe da Província do Angola,

transferido para 1 .* Classe dc S. Thomc e Prín-

cipe, por Decreto de 16 de Julho do mesmo
anno.

Medicina na Universidade
1

1

Idem Abonado alé Abril dc 1844, cm 27 do dito mez
foi nomeado Primeiro Sargento para a Provín-

cia dc Moçambique.
~

Polylechnica Idem Abonado até Setembro dc 1847, em que foi man-
dado recolher á sua naturalidade.

Theologia* Em Setembro dc 1841 foi para o Seminário em
Coimbra, cm 1844 foi estudar Theologia e for-

mou-se cm 1850. Por Decreto dc 5 dc Outubro
dc 1854 foi nomeado professor dc Theologia

para a Província dc Cabo Ycrdc, abonado ale

Outubro dc 1854.

Escolas Polylechnica c do
Exercito

-
-

Em Dezembro de 1848 foi despachado Alferes

Alumnq, abonado até Outubro de 1852 em que
passou para o Exercito por ler completado o

Curso dc Engcnhcria. Foi nomeado Professor

dePhysica cChimica dc Nova Goa por Decreto

de 31 de Janeiro dc 1854.

Idem Em 1848 malriculou-sc na Escola Polylechnica.

Por Decreto dc 13 dc Novembro de 1850, foi

despachado Alferes Alumno, abonado até 17

dc Setembro de 1853, cm que passou para o

Exercito por ter concluído o Curso dc Enge-

nheria.
•

1
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NATURALIDADE

-

i

IMPORTÂNCIA

DA DBSPEZA

QOB T&EM PEITO

DATA

EH QUE COMEÇARAM

A SER ABONADOS

•

48:101$542
503^o/

1

Abril de 1848

•

Marcos Antonio dc Sousa Bellarmino

ra

Filippe Dias 574&430 Outubro de 1819

e
Caetano Feltrinnno,da Rocha 673&740 Idem

José Manuel Francisco Cotta

299*873 Setembro de 1850

Frederico Augusto dc Sousa

•

667^600 Maio dc 1852

50:8-20^746

k*k " *x •
Faustino Rosado Marques 612|>200 Julho dc 1812

D. Antonio d'Eça 424$200 Outubro dc 1841

Manuel José de Macedo 1 :626$>600
S\ a a -k M Âl S±
Outubro de 1842

• m
José Aleixo Fernandes 285&800 Idem

João Maria dc Carvalho 2:0Go£o90 Outubro de 1843

Bernardo Antonio Esteves Carneiro t:020$000

•

> ..11.— J _ joiíJulho de 1815

—
Luiz Francisco Gonsaga dos Santos

A O/li 4 M/V
1 :K61$loO Idem

Jacob dos Reis da Cunha 407^600 Abtil de 185:}

José Ly 330$000 Janeiro de 1854

8:633&140
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ESTO DOS

QUE TÈEM FREQUENTADO

EH QUE ANNO

SE ACflAU

MATRICULADOS

RESULTADO

DOS ESTUDOS E DESTINO QUE TIVERAM

•

Instrucçâo Secundaria — Em 1818 matriculou-sc na Escola do Commcrcio
Por Decreto de 30 de Junho dc 1852 foi no-

meado Professor de Instrucçâo Primaria da

Província dc Moçambique.

Polylechnica Não completou os es- Abonado até Julho dc 1853, e suspensa a mezada
ludos. por falta dc aproveitamento. .

Idem Idem Idem.

Pharmacia Abonado até Setembro de 1853, era que foi para

o Hospital dos alienados.

— Em preparatórios. A despesa com csle Alumno é

levada á conta do Collegio do Bombarral.

bscolas Polytech nica c do
Exercito

Não completou os es-

tudos

Abonado até Maio dc 18il, e mandado recolher á

sua naturalidade.

Polylechnica Idem

-

Abonado ale Julbo dc 18Í4 cm que foi manando
recolher á sua naturalidade na Galera Alfonso

de Albuquerque.

Idem Em Outubro de 1642 foi estudar na Universidade.

Em Setembro de 1843 foi estudar Pharmacia

em Lisboa. Em Fevereiro de 1 845 para a Im-

prensa Nacional estudar Typographia. Por falta

dc aptidão foi mandado recolher á sua natura-

lidade, sendo abonado até Outubro de 1853.

Polylechnica Abonado até Agosto de 1844 e falleceu em 16 dr

Setembro do dito anno.

Escola Medico-Cirurgica Quarto anno

Instrucçâo Primaria c Secun-
daria

Deixou de ser abonado cm Agosto dc 1852 por ler

uhimado os estudos, c mandado recolher á sua

naturalidade.

Instracçio Secundaria e Di-

reito

Quinto anno Jurídico Em Julho de 1845 foi estudar preparatórios, cm
1849 para a Universidade estudar Direito.

Está no Seminário em Santarém.

Idem.

-

•
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RECAPITULAÇÂO.

CABO VERDE.

S. THOMÉ

ANGOLA

MOÇAMBIQUE.

GOA.

MACAU

nÉis OBSEBVAÇÕES

3:82i$870 Na importância d'csta despesa nâo se com
prebende a que se fez com o transporte

das Províncias a que pertencem para

9: 145^505 Lisboa

6:988£386

1:337*602

50.820^746

8:633$140

80:750^25i

Contadoria Fiscal de Marinha, 13 de Fevereiro de 1857,=Joaquim Dia$ Torres,

Contador Fiscal de Marinha.
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WWKS DO CONSELHO IÍLTRAMAR1N0.

PAUTE NÃO OI F1CIAL.

EXTRACTO

DO

PLANO PARA UM REGIMENTO OU NOVA CONSTITUIÇÃO

ECONÓMICA B POLITICA DA CAPITANIA DE BIOS DF.

SENNA, COM TODAS AS OBSERVAÇÕES B INFORMAÇÕES
NECESSÁRIAS PARA O REFERIDO FIM: OBCAMSADO
PELO GOVERNADOR DA MESMA COLÓNIA ANTONIO
NOBBEBTO DE BABBOSA DE VILLAS-BOAS TRUAO, NO
ANXO DE I80C (DATADO DE SO DE MAIO EM TETE).

A Capitania de Rios de Senna está situada

na costa orienta! de Africa entre 15° e 20'

de latitude meridional, e 4G* e 56° de longi-

tude, contando esta do primeiro meridiano

da liba de Ferro. Todas as terras, que são

pela maior parte da Corôa, se prolongam pe-

las duas margens do rio Zambeze desde a sua

embocadura ate ás vizinhanças da Cbicova de

leste a oeste. A sua largura de norte a sul

não pôde ser determinada com precisão por

ser diflerente em muitas partes, e porque desde

o sitio em que o Zambeze se separa em dois

braços, chamado vulgarmente Bôca do rio, até

á entrada das serras de Lupala, nada possuí-

mos na margem esquerda e oriental por se-

rem terras de Régulos independentes, e ca-

fres Borores c Maravcs. Tres léguas distante da

barra do Zambeze, na sua margem esquerda,

cslá situada a pequena Yilla de Quilimane. . .

habitada por um pequeno numero de famílias.

As ruas não lêem alinhamento algum, estão

cheias de arvoredos, em parle terrenos de cul-

tura enlresacbados com as casas, c todos elles

alagadiços no tempo da invernada nem
ao menos tem duas casas contiguas, antes to-

das estão dispersas a grandes intervallos ao

menos de quatrocentos passos.

Esta Yilla, sendo a chave e quasi única en-

trada dos rios de Senna, e devendo em con-

sequência d'isso estar fortificada e defendida

ANN. DO C. DLT.

—

PaKTI NÃO OFF.—SBMB I.

com um sufficienle numero de tropas e com-

petente artilheria, não só é aberta por lodos

os lados, mas nem ao menos lem uma forta-

leza ou bateria que a defenda, achando-se

na margem esquerda do Zambeze cm que eslá

situada unicamente oito ou dez peças de pe-

queno calibre, com os ouvidos quasi iguaes ás

bocas, e sem reparos em estado de servir.

A guarnição compõe-se dequatorze homens,

um Tenente, um Alferes, Furriel e Sargento.

A casa da Feitoria onde se guardam os effei-

tos da Fazenda Real está em muito mau es-

tado.

O commercio principal dos habitantes de

Quilimane é o das producções da agricultura,

principalmente o arroz, de que abundam muito

as terras daquellc Dislricto, e muito mais po-

deriam dar, se uma exportação mais fácil ou

uma grande concorrência de compradores se-

gurassem o preço de todas as producções. Po-

rém estas por falta de uma navegação equi-

valente á sua possível reproducção, são res-

tringidas unicamente ao consummo de Moçam-
bique e de alguns navios que vão fazer escra-

vatura ao porto de Quilimane, porque lendo-

se augmentado a cultura do arroz em Senna

e Tete, já estas duas Villas léera annualmente

aquelle de que precisam com bem pouca dif-

ferença. O commercio dos escravos e do mar-

fim é de pouco momento na Yilla de Quili-

mane, por estarem exhauridos os sertões onde

o fazem, sendo compradas as escravaturas, que

saem pela barra de Quilimane, nos sertões vi-

sinhos de Senna e Tete, onde lêem melhor

preço. Este commercio dos escravos em Rios

de Senna é, na minha opinião, uma das cau-

sas da decadência d'esta colónia.

A Yilla de Senna, que dista de Quilimane

sessenta léguas com pouca differença, está si-

tuada na margem occidenlal do Zambeze em
um sitio baixo, dominado por montes, pelo su-

doeste e oeste. Esta Yilla ainda é mais pequena

c menos povoada que a de Quilimane, e como

os moradores para edilicarem suas casas usa-

—Dezembro 1857. 58
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ram sempre de adobes tirados do centro mes-

mo da Villa, os silios de que extrahiram a

terra deixaram outras tantas covas ou barran-

cos onde Gcam estagnadas as aguas das in-

vernadas. Daqui vera que no tempo dos gran-

des calores, desenvolvendo-se d'esles immun-
dos charcos uma grande quantidade de gazes

suffocantes, inficcionara toda a atmosphera, e

produzem as febres c moléstias mais reniten-

tes que ha em todo o paiz. D'este manancial

de moléstias tem resultado a progressiva di-

minuição da população d'aquclla Villa, que

tendo em outro tempo um grande numero de

familias as mais opulentas do paiz, c sendo o

centro de todo o commercio d'csta colónia,

hoje está quasi deserta e reduzida a uma ex-

trema miseria7 Não se vé n'esta infeliz povoa-

ção senão ruínas. . . toda a casa que chega a

arroinar-se nunca mais se repara.

N'esta Villa ha uma chamada fortaleza, a qual

consiste em quatro paredes de barro ou ado-

bes, com baluartes á proporção, tudo coberto

de palha por se não arruinar no tempo da

invernada. No pequeno terrapleno existem

quasi cravadas na terra algumas peças de ar-

tilberia ainda mais incapazes que as de Qui-

limane, e os quartéis da tropa, bem como a

feitoria em que se recolhem os cfFeitos da Fa-

zenda Real, estão á proporção em um estado

similbante ao das muralhas.

O commercio da Villa de Senna está cm
grande decadência : os habitantes, alem dos

escravos que tiram das terras dos régulos

independentes, do marfim das mesmas, e de

alguns prazos da Corôa, não toem ramo de ne-

gocio mais do que o oiro da Manica, onde

mandam fazer o resgate com fazendas da Asia,

pelos seus escravos chamados Mossamhazes.

Entretanto os prazos da Corôa do Districlo de

Senna são os melhores d'esta colónia, pela

sua grande extensão, pela excessiva fertilida-

de e numero de colonos. Alguns confinam com
o mar por parte de Sofala, c d'aqui vem o

terem de pensão não só marfim, mas lambem
oiro e âmbar. Todas estas terras produzem
bastante algodão, mas esta cultura não é de-

vida aos cuidados e diligencias dos emphy-
tentas, porque consistindo as pensões annuacs
dos colonos cm milho e certo numero de pa-

nos de algodão tecidos por cites a que cha-

mam manchilas, se cultivam aquclla planta

é por se verem obrigados a faze-lo para o pa-

gamento das suas pensões. O terreno é muito

próprio para a producção da canoa do assucar

:

tanto n'estas terras como nas de Quilimanc,

cilas nascem e crescem espontaneamente sem
cultura, como observei em muitas partes, e

não obstante só em Tete se cultiva e fabrica

algum.

Ao sul da Villa de Senna, e na distancia de

.quinze dias de marcha, fica o reino de Manica,

sujeito ao rei Chicanga, tributário do Impe-
rador Changamira. Portugal não possne ali

terras a que se possa chamar uma colónia, ha

tão somente um posto mal fortificado onde

residem alguns moradores para fazerem o com-
mercio do oiro. Em outro tempo foi a Manica
uma grande fonte de riquezas, hoje está em
grande decadência, porque as minas já não

icem aquclla fertilidade, que com o tempo cos-

tuma exhaurir-sc. Se porém os negociantes

não estivessem sujeitos aos caprichos c pre-

juízos do Hei Chicanga, se as minas podessem
ser trabalhadas pelas nossas cscravaluras, e

se o clima, pouco favorável a esla qualidade

de trabalhos pelas continuas seccas, faltas de

agua c fomes que padece, não produzisse ob-

stáculos quasi invencíveis, poderiam aquellas

minas dar ainda hoje avultadas sommas de

oiro.

A Villa de Tete, capital d'csle Governo,

fica na margem occidental do Zambeze, ses-

senta léguas distante de Senna. O clima é o

melhor de toda a colónia, e a situação da Villa,

posto que não seja a mais favorável por ser

dominada por alguns outeiros, comludo como
nào tem inundações, nem aguas estagnadas,

e os ventos, principalmente suestes, a lavam

continuamente, pode dizer-se que faz bem
pouca diíTercnça dospaizes mais saudáveis da

Europa. A população da Villa coutirroa esta

verdade, porque não sendo possível aos mo-

radores *dc Quiliraane e Senna conservarem

uma quarta parte de seus tilhos, èm Tete pelo

contrario se vô uma numerosa mocidade bem
constituída.

O commercio que fazem os moradores desla

Villa cm oiro, ma rlim, escravos, trigo, ferro,

ctc. é o mais considerável de toda a colónia.

A maior parle delles tem escravaturus mine-

rando nas (erras da Corôa, mas como estas

minas estão cm grande decadência, trabalham

as que ficam nas terras dos régulos indepen-

dentes, como são as minas do Mano, de Java,

do Chindundo, da Mixonda, ele. Alem d este

também costumam extrahi-lo do paiz dos Mu-
zuzuros, que confina pelo sudoeste com o Im-

pério do Monomotnpa, mas eslc é somente

resgatado com fazendas da Asia aos nacionaes

do paiz. Todos estes scrlõcs circumvisinhos

dão bastante marfim, o qual faz o ramo prin-

cipal do commercio pelo grande valor que

tem no norte da Asia.

O commercio dasproducções da agricultura,

á excepção de algum trigo que se exporta

para Moçambique, não é nenhum, podendo
todas as terras fazer um commercio similbante

ao da America. O milho faz a base principal
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da agricultura por ser o alimento ordinário
dos escravos, c cm tudo o mais está limitada
á cultura de bem poucas plantas, cujas pro-
duções tceni bem pouco valor por falta dc
extracção.

Na Villa deTete ha uma fortaleza de pedra
que merece bem pouco este nome. É um re-

ctângulo formado por quatro paredes sem ter-

rapleno algum em que possa laborar a arli-

Iheria. Nos quatro ângulos tem outras tantas
torres circulares cobertas de palha, cujo uso
ignoro, porque nem ao menos podem ter a ap-
plicaçuo que tinham na fortificação antiga,
qual era a dc flanquear e defender as corti-
nas intermédias, o que n'eslas não tem logar
por falta de seteiras. Em uma das faces de.tc
rectângulo estão os quartéis da tropa c os ar-
mazéns da Feitoria: a sua situação c também
a mais imprópria por se achar entre a Villa

c o Zambeze, onde nada tem que defender,
por serem nossas as terras da margem opposta,
ficando assim a Villa desguarnecida da parlo
do Império do Monomotapa, dc d'onde pode-
ria haver algum perigo. Entre as poucas pe-
ças de arlilheria que existem, só quatro es-

tão em estado de servir, c duas tão somente
têem reparos

Ao noroeste da Villa de Tetc, na distancia
de oitenta léguas pouco mais ou menos, fica

o Zumbo, onde ha um estabelecimento ou
posto destacado nas terras de régulos inde-
pendentes, similhante ao de Manica, para o
comraercio do oiro c marfim. Este posto está

fundado na ponta dc uma península formada
pela confluência dos dois rios Zambeze e Aroan-
goa. Da parte da terra tem para defeza uma
pequena muralha muito mal construída, e a
guarnição composta dc vinte e tres homens
ainda c moderna, não havendo era outro tem-
po senão escravaturas dos moradores que muito
mal a defenderam. O commercio floreceu

muito antigamente n'estc paiz, não só pela

abundância dc marfim, mas principalmente
do oiro que se extrahia da celebre mina de
Pamba e do reino de Abulua. Hoje as conti-

nuas guerras deste reino, a ferocidade e in-

fidelidade dos seus habitantes, a decadência
da população no mesmo posto do Zumbo, on-

de apenas existe o Capilão-mór, a guarnição

c dois ou tres moradores, tôem reduzido ura

commercio tão vantajoso á extracção dc al-

gum marfim, e muito pequena quantidade de

oiro.

A Africa é das quatro parles

do mundo aquella que tem mais falta dc rios,

hahias, e braços de mar; e por isso mesmo
parece ter sido condemnada pela natureza a

um commercio limitado, c a uma pequena c

imperfeita civilisaçáo. Porém a colónia dos

Rios de Sena pela sua situação local, posto-

que não tenha estradas, nem animaes domés-
ticos para cargas, possuo todas as facilidades

dc uma grande navegação interior. Todas as
terras que a Nação portugueza possuo n'esta

parle da Africa estão situadas nas duas mar-
gens do Zambeze desde o mar até á Chicova,
no espaço de cento c cincoenta léguas. Este
rio é navegável em todo o tempo até ao Zum-
bo, e ainda se poderá remontar muito mais.

O único sitio que não dá passagem ás em-
barcações é o logar de Cahrabaça por causa
dc algumas pedras que impedem a navega-
ção; mas como fica muito para cima deTete,
não serve de obstáculo ao transporte das pro-

ducções da agricultura, que se tirara das ter-

ras da colónia. Mas esta navegação, para ter

todas as commodidades de que é susceptível,

pede melhoramentos

Todas as embarcações de transporte que
navegam de Tcle até Quilimane, chamadas
no paiz coches c balões, são construídas de
um só pau, c não obstante ha algumas que
carregam trezentos alqueires de trigo.

A população de Rios de Senna, como a de

todas as colónias, é composta de portuguezes

europeus, dc filhos do paiz chamados vulgar-

mente creoulos, de asiáticos naturaes de Goa,
das escravaturas de todas estas famílias, e de
cafres negros forros, que são os colonos que
trabalham as terras por pensões estabelecidas

de tempos antiquíssimos.

O numero das famílias brancas e pardas é

tão limitado, que não passa de cem nas tres

VilJas dc Quilimane, Sena e Tele, e nos dois

presídios do Zumbo c Manica. Os mesmos ca-

fres forros, que habitam as terras da Coroa

como colonos, c que são os verdadeiros na-

cionaes ou indígenas do paiz, são bem poucos

cm comparação da imraensa exieusão de ter-

ras que precisava povoar-sc, e d'aqui vem
que por falta de famílias brancas que as ad-

ministrem com regularidade, e que saibam

fazer-se respeitar, muitas não obedecem por

estarem cm estado dc sublevação, e outras

estão absolutamente desertas.

Rios dcSenna , se não floreceu nunca em agri-

cultura, ao menos teve uma população maior,

c um commercio bastante interessante. Eu ob-

servo no Archivo d'csle Governo que desde o'

tempo do Capitão General Ballhazar Manuel
Pereira do Lago, o primeiro que legislou para

Rios de Senna, sempre foram continuas as quei-

xas de decadência do commercio e população,

e da falta de agricultura ; e não obstante o co-

nhecimento que todos tinham d'esla decadência

progressiva, nenhum deu providencias para

impedir os seus progressos, para extinguir as

suas causas, ou diminuir os seus effeitos. To-

2
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das as providencias dc que lançaram mão fo-

ram remédios paliativos De qnc serve

rccommendar vagamente a cultura das terras,

ou mandar um pequeno numero de famílias

que as povoem, deixando subsistir por outra

parte as causas que impedem os progressos

da agricultora c população?

Se não fizessem um objecto principal do

commercio dos sertões, abandonando o que

pode fazer-se por meio da agricultura . . . nem
esta se conservaria no estado de infância cm
que existe, nem a população teria diminuído.

O mesmo commercio dos sertões foi sempre
abandonado a uma rotina incerta, e feito com
tanta desordem que não houve nunca quem
se appl içasse ás artes de primeira necessidade

e á agricultura, porque todos quizerara ser

commerciantes de oiro e marfim.

O commercio das producções da agricultura

deve ser o objecto principal da administração

da colónia de Rios de Senna.

Em rios de Senna, nas terras da Corda e ser-

tões adjacentes, já não existem algumas mi-

nas em outro tempo fertilissimas. . . Não ha-

vendo já minas de oiro abundantes no Dis-

tricto da colónia, e sendo o numero dos ele-

fantes também menor, é necessário ir mi-

nerar a grandes distancias pelo interior c fa-

zer o commercio do marfim e oiro nas ter-

ras dos régulos independentes, que são ou-

tros tantos ladrões, e têem feito pelos seus rou-

bos e tributos arbitrários tantos obstáculos,

que muitos colonos já abandonaram aquellas

minas por lhe não darem interesse algum . .

.

A colónia de Rios de Senna, apesar do commer-
cio do oiro, marfim e escravos, não só é po-

bre, mas está reduzida a um pequeno numero
de famílias, cuja diminuição faz tantos maio-

res progressos, quanto maior é a negligencia

que se experimenta na agricultura.

• Não podem as producções da America en-

trar em concorrência com as de Rios de Sena.

aonde vinte e cinco escravos não custam mais

do que o preço ordinário de um escravo n'a-

quellas mesmas partes da America em que se

vendem mais baratos, não fnllando no seu

vestuário e alimento, que está na mesma ra-

são, e na grande facilidade de os comprar c

recrutar. De mais os escravos de Rios de Senna
trabalham no seu próprio paiz, habituados

sempre ao mesmo clima e costumes, sem se

exporem aos riscos geraes de uma transplan-

tação pouco favorável, motivos assás fortes para

se preferir o commercio da agricultura ao dos

sertões.

Eu não pretendo que este ultimo commer-
cio (o do oiro e marfim) seja desprezado, an-
tes pelo contrario deve dirigi r-se debaixo dos

mais sólidos princípios pela sua importância;

mas preferi-lo á agricultura é um erro muito

grande. . . e d'este errado systema se tem se-

guido a decadência da colónia, quando podia

ser uma das mais brilhantes da Nação porlu-

gueza.

Na classe dos animaes quadrúpedes tem o

elephante o primeiro logar pela grande quan-

tidade de marfim que dá por todos os sertões,

c mesmo nas terras da Corda. O rhinoceronte,

chamado abada vulgarmente, cujas pontas

são de muito preço e estimação : o hyppopota-

mo, cujos dentes ainda são mais próprios para

certas manufacturas, pela qualidade de dar

um marfim mais branco e de cor mais per-

manente. Algumas experiências feitas ultima-

mente em Tete, por um portoguez de bastante

habilidade, mostram que a cola da pelle do

bypopolamo é superior a todas as outras co-

las para toda a qualidade dc manufacturas.

0 tigre c a lontra também podem dar um ra-

mo dc commercio nas suas pelles, que os es-

cravos dos moradores dc Tete sabem traba-

lhar sem o soccorro dos instrumentos e meios

ordinários. A cera ha toda aquella de que se

precisa no consummo do paiz, e dó resto se

exporta alguma para Moçambique.

No Reino mineral o oiro é o mais vulgar

por toda a parle. Posloque as minas das terras

da Corôa do Districlo de Tete já estejam ex-

hauridas, ha uma grande quantidade delias

nas terras dos régulos independentes, muitas

das quaes são trabalhadas com mais ou me-
nos lucró pelas escravaturas dos moradores de

Tete; mas a maior parte do oiro que séc dc

1

Rios de Senna é comprado nos sertões aos ca-

fres com fazendas do norte de Asia, missa n-

ga, velório, etc. Sc o oiro não apparecesse

quasi á superfície da terra, nem os cafres dos

sertões, nem os moradores de Rios de Senna

tirariam partido algum da riqueza que pos-

suem pela sua ignorância, c absoluta falta de

conhecimentos c industria. Não obstante ap-

parecer em estado de oiro nativo, a que cha-

mam oiro em pó, e haver lascas de duas on-

ças, e um arrátel, sem mistura de outro mine-

ral, comludo acham-sc muitas pyrites aurífe-

ras, em que o oiro vem unido com alguma

espécie de pedra, ou de outro metal. Não co-

nhecem outra manipulação que não seja a de

pilar e moer as pyrites, e concluir depois a

operação com a lavagem ordinária em game-

las. Os mais industriosos servem-se do iman

quando suspeitam que o oiro está minerali-

sado com o ferro, e não passam d'aqui os

seus conhecimentos em metallurgia.

Consta por tradição que em outro tempo se
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tirou bastante prata da Chicova, mas boje nem
ao menos sc sabe o sitio ou se conhece vestí-

gio algum daquellas minas.
Seria muito conveniente ao serviço do Es-

tado que se désse toda a actividade possível

á mineraçSo do ferro em Rios de Senna, c se

estabelecessem ferrarias, em um paiz onde a
abundância d'este mineral é tal que apparece
mesmo á superfície da terra. O artigo do baixo
preço de mio de obra, a abundância extra-
ordinária de lenhas c carvão, que não seria

fácil exhaurir em muitos séculos, silo outros
tantos motivos para animar similhanle em-
preza. Todas as terras da Corôa lécm muitas
minas de ferro, mas as terras dos cafres Ma-
raves ainda são mais abundantes d'este me-
tal. Situadas ao norte do Zambeze a dois dias
de marcha da Yilla de Tete, a conducção do
ferro seria pouco dispendiosa até chegar a este

rio, onde se embarcaria para o porto de Qui-
limane. Os Maraves que possuem um terreno
fertilissimo c muito abundante, tanto nas pro-
ducções da agricultura como em minas de
oiro, são os únicos que trabalham o ferro

n'estes sertões para o comraercio, exportando
das suas terras toda a qualidade de instru-

mentos agronómicos e domésticos de que se

faz uso cm Rios de Senna. As enxadas dão um
ramo de commercio para Moçambique, Sofala.

Inhambane, e outros portos da Costa, onde
não ha este metal, e o seu uso c extracção é

tão universal, que em toda a parle sc servem
delles, como do ferro em barra, para toda a

qualidade de manufacturas. Este ferro posso
assegurar que é da melhor qualidade pela sua
dureza e pela propriedade que se lhe conhece
de poder facilmente converler-se era aço. Os
instrumentos de que sc servem no paiz os

carpinteiros não são temperados com aço, e
assim mesmo observo que cortam tão bem co-

mo os melhores que vem da Europa.
Não se conhecera minas de cobre no Dis-

Iricto d 'esta colónia, mas do Cazembe e de
outras partes do sertão vem algum cobre em
barra, de que se faz uso no commercio.
O salitre que de Bengala se exporta em

grande quantidade pelos hollandezes c outras

nações da Europa, lambem podia extrahir-se

de todas as terras de Rios de Senna. A falta

de população e de industria faz que nem ao
menos sc tenha tentado fabrica-lo.

O âmbar é uma das producções das terras

da Corôa que con6nam com o mar. Os colo-

nos o pagam a alguns erapbyteulas como pen-
são annual.

Todas as terras de Rios de Senna são muito

próprias para a cultura da canna de assucar:
ella nasce espontaneamente nos Districtos de
Quilimane, Sena eTete; enão obstante ape-

nas se cultiva c fabrica algum n'esta ultima

Villa. Como ba falta de navegação directa

para o Reino e para a Asia, é natural que
ninguém cultive senão algum para os usos do-

mésticos, e para uma pequena exportação nas

Yiilas de Sena e Quilimanc. Esle assucar sendo
bem manufacturado é da melhor qualidade,

apesar da falta de conhecimentos na agricul-

tura, e tão grande que nem procuram o ter-

reno mais próprio, nem sabem a estação ver-

dadeira de fazer as plantações.

O algodão é uma planta geralmente culti-

vada em todas as terras da Corôa, mas não
se lhe dá uso algum senão cm manufacturas

grosseiras de pannos para vestuário das es-

cravaturas. É para admirar que sc não faça

a minima exportação ao menos para Moçam-
bique, c que seja necessário mandar vir da
Asia para aquella capital todo o algodão que
ali sc consome. Em Moçambique ninguém
cultiva algodão, c cm Rios de Senna nem ao

menos sabem qual é a verdadeira estação de

o semear, por ser deixada esta pequena cul-

tura á rotina cega dos cafres do paiz.

O café e o anil são plantas indígenas em
Rios de Senna, de que ninguém tirou nunca
partido. Apenas dois moradores téem cultivado

café nos seus jardins, mais por divertimento

do que para utilidade. O anil é das plantas

mais vulgares em Rios de Senna; é muito or-

dinário apparecer pelos matos, nos valles e

nos oiteiros entre pedras, e mesmo em silios

que não produzem outras plantas por serem
estéreis. Nas ruas de Senna eTete apparece o

anil por entre as pedras.

Todas as terras produzem muito tabaco,

mas o melhor é o das terras de Tete e dos

Maraves. Sendo esta planta um objecto de
luxo, mesmo entre as nações barbaras, por

isso o cultivam e fabricam sofrívelmente para

o tomarem em pó e cm fumo.

O arroz faz o principal objecto da cultura

nas terras de Quilimanc, e também começa
a ser cultivado nas de Tete, de modo que a

primeira Villa já não extrabe tanto arroz para

esta, poisque os moradores de Tete conhe-

cem que o seu arroz é muito superior ao de

Quilimane na qualidade. Este legume tem para

Moçambique uma grande saída, e todo o que
se gasta n aquella capital, onde tem um grande
consummo, sáe de Quilimane. Daqui vem que
em rasão deste consummo a agricultura do
arroz tem feito bastantes progressos. A me-
lhor exportação que pôde ter o arroz de Rios

de Senna é para o Cabo da Boa Esperança,

onde se não cultiva nem produz esta planta.

Todo o arroz que se importa para o Cabo vae

de Bengala , mas o de Quilimane é mais es-

timado por ser dc melhor qualidade.

Digitized by Google



— 412-
A mandioca devia ser cultivada era Rios

de Senna com preferencia ao milho para sus-

tento das escravaluras. Apesar da funesta ex-

periência que técm lodos os colonos de alguns

annos de secca e de fome, apesar de conhe-

cerem que a mandioca não está tão sujeita á

irregularidade e vicissitude das estações como
as outras plantas leguminosas, comludo a sua

inércia é tal que apenas cultivam alguma para

as mezas, e esta mesma limitada cultura nem
todos a fazem, mandando vir de Moçambique
a quantidade de que precisam. É para admi-
rar que sendo a mandioca de Tcte superior á

de Moçambique e mesmo á da America, não
adiantem esta cultura para todo o consummo
do paiz. As minhas admoestações e reflexões

lêem já conseguido algum augmento desta
plantação e outras mais que com o tempo fa-

rão maiores progressos.

O trigo não se cultiva senão nas terras de
Tele por serem as únicas próprias dc si mi-

lha n te cultura. Como tem muito consummo
nas outras Yillas, e muito maior em Moçam-
bique, onde sempre conserva bom preço pela

sua superior qualidade, esta prompia extrac-

ção tem fomentado e animado bastante a sua

cultura, e dado um novo ramo de commercio
á Villa de Tete.

Uma das plantas mais interessantes que se

conhece cm Rios de Senna e sertões circumvi-
sinhos é uma espécie de cânhamo, a que no
paiz chamam Boazi, planta cuja utilidade

' ignoram. O linho Boazi em quanto é planta

não se parece nem com o cânhamo, nem com
o linho ordinário, cresce em forma dc ar-

busto. Depois de preparado o linho tem seis

palmos de comprimento e a sua consistência

e rijeza ó maior que a do cânhamo. Eu o fiz

semear este anno para observar todas as suas
propriedades e introduzir um ramo de agri-

cultura c commercio utilíssimo ao paiz.

Entre as plantas que lêem a qualidade de
produzir as sementes oleosas para a extrac-

ção do azeite, aquellas de que se faz uso são

o gerzelim, o amendoim, c a carrapateira tão

vulgar cm toda a America portugueza. Se a

colónia algum dia for povoada e examinada
por naturalistas, saberemos aproveilar-nos de
uma grande quantidade de plantas e terras,

de que podem extrabir-se as melhores tintas.

Tenho mostrado que não houve até o pre-

sente o mínimo esforço para dirigir a indus-

tria dos colonos, e que o commercio nunca
foi outro senão o do marfim, oiro e escravos.

O commercio da Nação n esta parto da

Africa é feito em um terreno immenso, o qual

tem de comprimento de norte ao sul trezen-

tas e cincoenta léguas pouco mais ou menos,
contadas desde o Cazembe até á Manica, e du-

zentas léguas de leste a oeste desde Quilimane

até o Zumbo ; mas como os commercianles

mandam as suas fazendas muito alem do Zum-
bo, pôde dar-se duzentas e cincoenta léguas

á segunda dimensão. Portanto o nosso com-
mercio c feito em um espaço de terreno que

tem oitenta e sele mil c quinhentas léguas

quadradas. Postoquc não seja sempre con-

stante o producto das exportações em marfim,

oiro, escravos, trigo, arroz, etc, pódc ava-

liar-se uns annos por outros em duzentos ba-

res de marfim, cento c vinte pastas de ouro,

quatrocentos escravos, três mil alqueires de

trigo, dez mil alqueires de arroz, cujos géne-

ros vendidos em Moçambique pelos preços or-

dinários darão 600:000 cruzados de marfim,

130:000 cruzados de oiro, 50:000 cruzados

de escravos, 30:00 > cruzados dc trigo, 30:000

cruzados de arroz. O valor das exportações

de Rios dc Senna é dc um milhão de cruzado?,

dinheiro provincial de Moçambique, que cor-

responde a 500:000 cruzados de Lisboa.

•Todas as terras, exceptuando bem poucas

nos Districlos de Rios de Senna, são fóros da

Coroa que se tem dado sempre aos colonos

com as condições seguintes: oemphyteuta no-

meado no foro será primeira vida com facul-

dade de nomear segunda, c esta a terceira

era ascendente ou descendente legitimo. Pela

Provisão dc 3 de Abril de 1760, se determi-

na que as terras que novamente se empraza-

rem nunca terão mais do que tres léguas dc

comprimento o uma de largura, não sendo em
Dislriclo dc terras mineraes, porque n'esle e

nas que Gearem em beiramar ou nas margens

dc algum rio navegável se dará somente a

cada forciro meia légua de terra em quadro.

Porém como as divisões das terras afora-
*

das já estavam feitas de tempos antiquíssi-

mos, com uma irregularidade c abuso extra-

ordinário, tem continuado sempre o mesmo
abuso, poisque findas as ires vidas sempre se

dão as mesmas terras.

Alguns prasos, mesmo nas margens do Zam-

beze, chegam a ter quinze e mais léguas Unto

de comprido como de largo. Outro tanto acon-

tece com os que confinam com o mar e que

encerram terras mineraes.

As causas da decadência da população o

da agricultura resultam da mosma constitui-

ção dos prasos da Corôa, e são as seguintes:

1.* Causa—Falta de segurança no direito

de propriedade. Ou as terras da Coroa de-

vem tomar uma nova constituição que seguro

ao proprietário, ao emphyleula e seus descen-

dentes as suas possessões, ou não haverá nun-

ca em Hios de Senna agricultura nem população.
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2.' Causa—Pequeno numero de proprietá-

rios e grande numero de famílias que não
tèem propriedades.

3/ Causa— Esta causa da diminuição na

população de Rios de Senoa resulta dos gran-

des prasos possuidos por emphylcutas ausen-

tes, que nunca viram, nem administraram as

suas terras. São moradores de Goa e Moçam-
bique, a quem se concederam estes prasos con-

tra a mente das Leis de Sua Magcslade e os

verdadeiros interesses do Estado. Ainda ha

outro abuso qual é possuírem prasos no Dis-

trícto de Sena alguns moradores de Quilimane

c Tele, que os trazem arrendados. Estes em-
phyieulas ausentes são os que causam os maio-

res damnos, não só porque diminuem a po-

pulação, privando a colónia de outras tantas

famílias, mas porque entregam as terras a ar-

rendatários que as arruinam, vexando os mi-

seráveis colonos, que não encontram outro

allivio de tantas oppressões, senão fugindo mui-
tas vezes para as terras dos Régulos indepen-

dentes. Muitos d estes arrendatários liem che-

gado a vender como escravos os colonos for-

ros e famílias intèiras, augmenlam as pensões

estabelecidas por modos arbitrários, e procu-

ram mil pretextos de crimes imaginários para

castigar c muitas vezes matar despoticamente

os miseráveis negros

Os Governadores de Moçambique, ignoran-

do pela maior parte o que se passa em Rios

de Scnna, não dão para a Córlc informações

que tenham o caracter de veridicas e exactas.

Já no anno de 1760 o numero das povoações

decaia muito.

Causa— Resulta das extorsões, violên-

cias c oppressões dos frades Dominicos, que

sio os Parochos das Igrejas de Rios de Scnna,

e mais que tudo pelos obstáculos c dificulda-

des que põem aos matrimónios. Estes homens
ávidos, avaros e dissolutos olham para as suas

Parochias como para um estabelecimento de

commercio de que devem tirar-se todos os in-

teresses, lodos os lucros possíveis. Tôcm esta-

belecido preços exorbitaules pelos enterros,

pelas Missas, pelos Sacramentos, e csla espé-

cie de tributos é cobrada com a maior inso-

lência e vexame do povo. Todo o pobre que

morre, se não .deixa com que pagar tanto de

tumba, tanto de sepultura, e tanto de acom-

panhamento, não se enterra na Igreja, porque

o Parocho não dá um só pavso que não seja

por avultada paga.

Porém o que se faz mais escandaloso, e que

é prejudicial á população e aos bons costumes,

são os preços arbitrários e exorbitantes que

os frades téem posto aos matrimónios, mesmo
dos pobres.

Dm grande numero de terras da Corôa são

possuídas pelos mesmos frades, como emphy-
leulas, mas pelo seu despotismo e pc'a inde-

pendência que querem ter dos Governadores,

querem isentar-se dos encargos a que estão

sujeitos os seculares que possuem terras sirai-

llianles. As suas terras são as mais mal cul-

tivadas, e muitas estão de todo arruinadas

pela oppressão e violentas extorsões que fa-

zem aos seus colonos. São possuidores de ter-

ras ainda mais prejudiciaes que os arrenda-

tários.

Todas as Nações da Europa que téem colo*

nias nas outras tres partes do Mundo, segui-

ram sempre a máxima fundamental de fazer

com cilas um commercio exclusivo, para ti-

rarem d'cstcs estabelecimentos todas as van-

tagens de que cllcs são susceptíveis. Postoquc

este systema de economia tenha muitas objec-

ções contra si, é certo que ainda mesmo ad-

millindo o commercio das outras Nações, a

metrópole deve ter o primeiro logar, e conser-

var com as suas colónias um commercio di-

recto e activo de importações e exportações.

Mas tem sido porventura praticadas em Rios

de Scnna, c geralmente em todas as Possessões

porluguezas da costa oriental da Africa, aquella

máxima rigorosamente observada na America

por todas as Nações da Europa? Todo o con-

summo qne se faz cm Moçambique e cm Rios

de Senna acaso será das producções e manu-
facturas do Reino ou d'aquellas que lenham
saído dos seus portos? Viu-se ainda que en-

trasse pela barra de Lisboa alguma embarca-

ção, cuja carga seja das producções da agri-

cultura d'csta colónia? O mesmo oiro e mar-

fim, que fazem os principaes objectos do seu

commercio, seguem outro rumo differente, e

d'esle modo as relações da costa oriental de

Africa são tão limitadas com a metrópole, co-

mo se fosse a colónia de uma Nação estran-

geira, ou para melhor dizer, as Nações es-

trangeiras são as que liram d'elle lodo o par-

tido, contra todos os princípios que devem

dirigir a sua administração. Os navios de Lis-

boa que vão muitas vezes fazer carregações

dc algodão aos portos da Asia, com menos

despezas as fariam em Quilimane ou Moçam-
bique, se soubessem que dc Rios de Senoa se

exportava algodão, assucar ou outros géneros.

Uma das instituições, e aquella de que tem

resultado a ruina e decadência do commercio

c agricultura, foi o estabelecimento de uma
embarcação chamada Barco de viagem, lem-

brança funesta do Capitão General Antonio

Manuel de Mello e Castro, em 11 de Abril de

1786. Esta embarcação tem o privilegio ex-

I
clusivo de carregar todo o marfim que sáe
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pela barra de Quilimane e dc Bios de Senna para

Moçambique, e cmquanto eslc navio não tem

completado a sua carga, nenhum outro pôde

receber marfim. Depois da inlroducção d'esle

perniciosíssimo monopólio tem naufragado bas-

tantes barcos de viagem, outros lêem sido to-

mados pelos piratas na guerra passada, e co-

mo todos os negociantes foram obrigados a

carregar no barco privilegiado, não bouve um
só que não perdesse.

Os navios que de Moçambique vão a Quili-

mane carregar mantimentos, como são arroz,

trigo, milho, feijão, etc, tiram d'estes géne-

ros pequenos fretes, motivo por que não vão

áquelle porto, senão com a esperança de le-

varem também furtivamente algum marfim.

D aqui vem que sendo poucas estas embarca-

ções, também falta quem transporte manti-

mentos, e é muito ordinário ficar o trigo dos

moradores deTete e o arroz de Quilimane em-

patado n'aquelle porto, c muitas vezes per-

der-se por falta dc embarcações.

Estas ordens sempre deixam uma porta

aberta para os abusos e nomeações arbitra-

rias (dos prasos da Corôa). D'aqui vem o que

se vè todos os dias que é terem uns tres pra-

sos, e outros nenhum; serem nomeados al-

guns em moradores de Moçambique, que por

principio nenhum os devem possuir por esta-

rem sempre ausentes.

À população c agricultura certamente não

fará progressos, emquanto as terras da Co-

rda tiverem esta constituição, c muito princi-

palmente cmquanto o direito de nomea-las,

sempre controvertido entre os dois Governa-
dores dc Moçambique e Bios de Senna, não

for definitivamente decidido por um modo
certo e invariável para evitar os abusos.

a O augmento dos direitos na Alfandega de

« Moçambique é uma das causas da decaden-

« cia do commercio em Bios de Senna. »

Sendo as fazendas dos portos da Asia e al-

gumas da Europa, como são velório, missan-

ga, etc, as que servem dc objecto de permuta

no commercio de Bios dc Senna, e pagando to-

das na Alfandega de Moçambique direitos de

40 por cento, seria necessário que os cafres

negociantes dos sertões diminuissem na mes-

ma proporção o valor do seu oiro e marfim

para que similhantes direitos não prejudicas-

sem o nosso commercio. Ordinariamente é

o comprador quem paga este augmento de

preço; mas isso é o que não acontece n'esta

parle da Africa.

Os cafres que nos vendem o oiro e mar-

fim, depois de estabelecido um certo preço, e

estando habituados a elle, por principio ne-

nhum pagam as fazendas mais caras, e são

capazes de levar o seu marfim a dois raezes

de viagem mais longe, na esperança de ver

se conseguem um pequeno augmento de pre-

ço. Os cafres pela maior parte vestem-se de

pelles de animaes, muitos fabricam panno de

algodão para seu uso, outros andam em uma
perfeita nudez, c a missanga, velório e fazen-

das de algodão, são objectos de luxo sem os

quaes passam muitas nações. Os mouros da

costa de Zanguebar, das Ilhas de Zanzibar,

de Quiloa, Mombaça e Melinde, entrando com-

nosco em concorrência n'estc commercio, ex-

portam uma grande parle de oiro e marfim,

que os mesmos cafres levam áquelles porlos.

Depois da infeliz viagem do Governador La-

cerda ao Cazembe, ficou interrompido o nosso

commercio com aquelle reino, com a nação

dos Muizas c parle dos Ma raves; mas nem
por isso estas nações deixaram de vender o

seu marfim aos cafres Mujáos, que o lêem le-

vado aos porlos da cosia de Zanguebar como se

sabe por informações certas; c alguns d 'estes

cafres ainda continuam aquelle commercio

por lhes ser mais interessante, como tôeni dito

aos nossos commercíanles. O augmento de di-

reitos da Alfandega de Moçambique em ulti-

ma analyse vem a recair nos nossos nego-

ciantes.

Todas as fazendas que se importam naquella

capital (Moçambique) vem dos nossos porlos

dc Diu, Damão e Goa, são artigos de primeira

necessidade cm Moçambique, Bios de Senna,

Soraia, Inbambane, ele.

Tcm-se observado c eslá provado por um
grande numero de factos que o oiro tem di-

minuído sensivelmente nas minas de Bios de

Senna, dc maneira que as que se trabalhavam

nas terras da Corôa estão hoje quasi todas

abandonadas por se acharem exbauridas; e

quanto ás minas existentes nas terras dos Ré-

gulos independentes, postoque não lenham

tão grande esterilidade, comludo cilas não

dão lanto oiro, c os cafres commerciantes dos

sertões, ou seja por este motivo, ou por co-

nhecerem hoje melhor os seus interesses já o

não vendem pelos preços anligos, e dão pela

mesma quantidade dc fazcuda uma terça parte

dc menos do que davam ha vinte ou trinta

annos.

O conhecimento que lenho do modo de com-

merciar em Moçambique, c os factos de que

lenho sido testemunha, me permitiem asseve-

rar que uma terça parle, pelo menos, das fa-

zendas importadas e exportadas dc Moçambi-

que não pagara direitos, por isso mesmo que
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n'estes contrabandos se lucra 40 por cento,
e os modos de fraudar a Lei são tantos e tão

fáceis

Todo o commercio da Africa, e particular-

mente o de Rios de Senna, abrangendo nas
suas operações um grande espaço de terreno

e vastíssimos sertões habitados pelos Régulos
independentes, não pôde fazer-se sem gran-
des riscos. Todos estes Régulos e seus vassal-

los são ladrões que roubam continuamente
com diflerentes pretextos, e d'aqui vem a ne-

cessidade de fazer-lhe voluntariamente alguns

donativos a titulo de presente ou de tributo,

dando uma parte das fazendas do commercio
pelas não perder todas. Esta foi a verdadeira

origem do regulamento para o Presidio do
Monomolapa, estabelecimento feito pelo Ca-
pitão General Baltbazar Manuel Pereira do

Lago, com bastantes despezasannuaes feitas ao

Estado c de que bem pouca ou nenhuma utili-

dade se tira.

Este Império (Monomotapa), em outro tem-

po de uma extensão enorme, está hoje redu-

zido á ultima decadência, depois que os por-

tugnezes o.desmembraram de todas as terras

que fazem a colónia de Rios de Senna, e de-

pois que o Imperador Cbangamira lhe usur-

pou uma grande parte para fazer um estado

separado, bem como fizeram outros muitos

Régulos, que sendo era outro tempo sujeitos

ou tributários, hoje o não reconhecem e são

independentes. Os seus limites são pelo nas-

cente e sueste as terras da Corda de Tete, pelo

sul o Reino do Barue, pelo sudueste as ter-

ras dos Muzuzuros e a Abutua, da parte do
poente a Chicova, e pelo norte conlina com
as terras de Tete e com o Zambeze. Nós não
fazemos commercio algum nas terras do Im-
pério, porque vivendo os vassallos do Impe-
rador na mais extrema miséria, e cultivando

somente as terras para seu módico sustento,

nem trabalham as minas de oiro,- nem caçam
ou matam clephante* com o bem fundado re-

ceio dos roubos e desordens dos Munhaes,
que, com o titulo de soldados, discorrem pe-

las povoações a rouba-las, único modo que
téem de subsistência. Logo a única dependên-
cia que temos do Monomotapa é o facultar-

nos a passagem livre para os Muzuzuros, e

para o nosso estabelecimento do Zumbo, situa-

do na margem esquerda do Zambeze a quinze

dias de marcha da Villa de Tete. Esta ultima

dependência da passagem para o Zumbo pódc

muito bem evitar-se, fazendo marchar os com-
merciantes pelas terras dos Maraves,* seguindo

a margem esquerda do Zambeze, como se re-

comtnenda nas IpslrucçOes dadas por Baltha-

AMN. DO C. ULT.— PABTB NÀO OFF.—SIIIB.

zar Manuel Pereira do Lago ao Governador
de Rios de Senna, Ignacio de Mello Aboim, em
5 de Abril de 1767.

É systema ha muitos annos seguido pelos

Régulos, e conhecido pelos moradores de Rios

dc Senna, que no principio dos Governos, em-
quanto se não conhece a conducla que terão

os Governadores, os Régulos mais visinhos

principiam a querer ganhar ascendência e a
ter prelenções inauditas para apalpar quem
governa: se encontram frouxidão c indulgên-

cia, as pretenções sobem de ponto; se conhe-
cem energia nos Governadores, se experimen-
tam o mínimo castigo ou ameaça, logo pas-

sam da maior audácia ao maior abatimento
e humiliação, e n'esle estado tira-se d'elles

todo o partido. Todas estas reflexões são ou-
tras tantas verdades adquiridas pela minha
experiência, principalmente com o Imperador
Changara, que reinava no Monomotapa no
principio do roeu Governo, o qual acostuma-

do á indulgência e condescendência de um
dos meus antecessores, pretendeu tratar-me

com superioridade, e só consegui vé-lo humi-
lhado, prendendo e castigando os seus mu-
nhaes, quando vinham fazer insultos e roubos

mesmo nos arrabaldes de Tete, e entrando fi-

nalmente no Império á testa de um corpo de

tropas que exterminaram e queimaram quatro

povoações onde se refugiavam as nossas es-

cravaturas. Finalmente é adagio antigo n'este

paiz, muito confirmado pela experiência : O
cafre faz quanto lhe soffrem, $ soffre quanto lhe

fazem.

O actual Imperador Mutua, que expulsou

do Império ao Changara, e cujo projecto mc
communicou antes de se pôr em pratica, ten-

do a politica de pedir-me o meu consenti-

mento, É um principe descendente de um Im-

perador antigo. Os seus costumes são dife-

rentes dos outros cafres, é bastante civil, e

tem comigo toda a qualidade de indulgências,

estando por tudo quanto é a beneficio do Es-

tado e dos moradores de Tete. As suas terras

estão livres de ladrões, e o nosso commercio

dos Muzuzuros actualmente florece muito pelo

cuidado que tem de nos franquear os cami-

nhos.

Em todas as Villas de Rios de Senna ha Ca-

maras presididas por Juizes Ordinários, que

são os que administram a justiça civil e cri-

minal. As Camaras não téem rendimento al-

gum para as suas despezas, e por isso mesmo as

que são mais indispensáveis são feitas á custa

dos Juizes ordinários e dos outros Camaristas.

Assim como cm Rios de Senna ha duas qua-

lidades de habitantes, que são os brancos que

I.— DlZBMBBO 1857. 19
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possuem terras da Corda como emphyteutas,

e os negro* forros que habilam as mesmas
terras, que as cultivam bem ou mal; a igno-

rância e um antigo inveterado costume introdu-

ziu duas legislações difTerentes, uma puramente

barbara e cafreal para os negros, e outra

para o$ brancos, composta da mistura das leis

do Reino, e da monstruosa jurisprudência dos

cafres. Nos prasos da Corda os emphyteutas

são juizes em primeira instancia em todas as

contendas movidas entre os colonos, em to-

dos os casos decidem civil e criminalmente;

e quando as parles não estão pela sentença

appellnm verbalmente para os Juizes ordiná-

rios do Districto, o que muilo poucas vezes

praticam. Esta é uma magistral ra só própria

do governo feudal na rigorosa aceepção do

termo, cuja magistratura não sei que tenha

fundamento algum ua nossa legislação ou em
graça e privilegio especial. Todos os crimes

miando* são expiados por meio do multas, je

quando o culpado não tem por onde pague,

ou fica escravo da parle offendida, ou paga

com a morte o alternado commettido.

A Capita uia de Rios de Senna deve ter duas
qualidades de defeza : uma da parle do mar, e

outra da parte da terra. Nao havendo n'ella

outro porto frequentado senão o da pequena

Villa de Quiliniane, não é difficil reunir ali

forças suflicicnles para o defender; mas para

isso precisava-se construir uma fortaleza guar-

necida de artilheria competente na entrada

da barra, ou ainda melhor em uma das mar-
gens do rio ua sua embocadura dcfroule de

um baixo que ha no Zambeze chamado o Banco
pequeno, pelo qual se navega em duas braças

e meia de fundo no espaço de meia légua

pouco mais ou menos. Se na margem opposta

se construísse outro forte cm pouca distancia

do primeiro, julgo impossível que as embar-
cações inimigas chegassem a Villa de Quili-

mane.
A defeza pela parte da terra nio ó de me-

nor importância a uma colónia que está ro-

deada por todas as parles de régulos inde-

pendentes. Esta colónia não tem para sua de-

feia senão uma força moral que se chega a

perder-se ou a dissipa r-se um prestigio que
nos favorece, será quasi impossível recuperar-

se sem grandes esforços. Reunindo todas as

tropas dispersas nas difTerentes Villas e portos

destacados nos sertões, como são os do Zumbo
e Manica, a sua somma apenas chega a cento

a setenta homens, quando precisava pelo me-
Bqs de mil e dusentoj, porque não é só a de-

feza o único objecto daa tropas em Rios de

Sen na, mas sim a protecçio que ellae deve»

dar ao commercio, e comboiar as caravanas,

único meio de sc fazer com vantagem.

Os Regimentos de milícias que podiam sup-

prir ou auxiliar as tropas regulares em casos

de necessidade nio existem sapão em nome,

porque sendo muito diminuta a população,

nenbum d'ellcs tem mais de sessenta homens

negros forros, cujo numero diminuo coalinua-

menle por serem os únicos de que se tiram

recrutas para as tropas das guarnições. Elles

em nada dilTerem dos cafres mais brutos e pu-

silânimes. São, como todos os cafres, ditos

de valor, de coragem e resolução: ao mínimo

indicio de perigo logo fogem. Se ainda pos-

suímos esta colónia, é porque os inimigos que

a cercam, além de serem igualmente tímidos,

não lêem á resolução de nos atacarem vanti-

josaroeole, nem lôem a politica de fazer allian-

ças para reunirem aa suas forças.

Todas as Igrejas d esta conquista são ser-

vidas e administradas por frades Doraiaicos

da Congregação de Goa, que vem para a cosu

de Africa com o titulo de Missionários. Elie»

parochiam nas Villas dc Quilimane, de Sens,

e de Teta, onde possuem terras vastíssimas da

Coroa, mal administradas e despovoadas pelas

oppressões que fazem aos seus eolonos e e<-

cravaturas. Os que sio Vigários nos dois es-

tabelecimentos ou feiras do Zumbo e Nanica,

postos estabelecidos nas sertões para o rom-

mepcio do oiro e marfim, não possuem terras

da Corda, porque ali as não temos, sio pagos

com ordenados da Fazenda Real, e téem dc

mais os exorbitantes emolumentos arbitrados

por elles, e muitas vezes extorquidos por alies

com arrogância e com ameaços, o que lam-

bem costumam fazer os das Villas acima re-

feridas. Uma profunda ignorância cm ioda a

qualidade dc conhecimentos humanos, e até

dos princípios da moral o da Religião, cujos

Dogmas costumam substituir com supersticio-

sas praticas de acções dirigidas a vislas de

interesse pessoal, uma perversidade de costu-

mes tão escandalosa, que nem ao menos por

decência procura salvar as appareocias, uma

decisiva falta de respeito a obediência a toda

a qualidade de superiores, cuja auctoridadc

se atrevem a negar, e um certo tom da arro-

gância, orgulho e superioridade que tudo pro-

cura abater o sujeitar, um systema seguido

de insubordinação e usurpação dos direitas

reaes para arrogarem a si maiores regalias e

auctoridade do que aquellas que Ihescompetew
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tal é o caracter, costumes e comportamento
dos frades Dominicos de Rios de Senoa.

Toda a industria dos colonos deve empre-

gar-se no comme reio das producções da agri-

cultura, do anil, algodão, café, assucar, taba-

co, ele, que nas suas exportações dão maio-

res lucros ao Estado c particulares do que o

oiro.

A navegação interior do Zambeze está in-

terrompida ou dificultada desde o mez de Ju-

nho até Novembro. O Zambeze na distancia

de trinta a quarenta léguas do mar divide-se

em dois braços, que formam as barras de

Linde c Quilimane. O braço que se dirige á

barra de Quilimane não é navegável senão

seis roezes no anno durante o tempo das in-

vernadas, em que o rio leva uma grande massa
de aguas ; e como a barra chamada de Linde
não é frequentada, fica n'aquclle tempo in-

terceptada a communicação por agua com a

Villa de Quilimane. Apenas algumas embar-
cações navegam com dificuldade e grandes
riscos de avarias por um canal que se com-
munica de um braço do Zambeze a outro no
tempo das luas novas com o soccorro das ma-
rés, navegação defeituosa e prolongada, que
necessariamente ha de demorar os transpor-

tes dos differentes géneros.

O meio mais próprio, e talvez único, de re-

mediar este defeito é abrir um novo alveo ou

canal ao braço esquerdo do rio que se dirige

a Quilimane, operação pouco dispendiosa, pois

que será bastante fazer esta abertura no es-

paço de meia légua, profundando quanto for

sufficiente para encaminhar ao referido braço

esquerdo as aguas precisas para darem pas-

sagem ás embarcações no tempo das grandes
seccas. D'este modo ficará navegável o Zam-
beze todo o anno no espaço de cento c vinte

léguas de Tete a Quilimane, e como a maior
parte das terras ficam nas duas margens do
referido rio, postoque algumas se estendam
a grandes distancias para ura e outro lado,

o transporte das producções será tão fácil co-

mo se houvesse um grande numero de rios

navegáveis.

A Nação portugueza tira bem pouca utili-

dade das suas colónias da Africa oriental e

dos differentes portos que possue na Asia. As

correspondências e operações de commercio

com Moçambique são limitadíssimas, porque

á excepção da nau de viagem, ou ao muito

duas embarcações que tocam n'aquelle porto

quando passam para a Asia, nenhumas outras

ali apparecem. Estas mesmas levam muito pou-

cos artigos de venda para fornecer a coló-

nia, que está sempre em continuas precisões

de todos os géneros da Europa, e conseguin-

temente também dali conduzem bem pouco

para a Asia, e nada para o Reino, á excepção

de alguma tartaruga. Todas as Nações estran-

geiras, principalmente a França e os Estados

Unidos da America, introduzem cm fraude os

artigos de primeira c segunda necessidade, e

mais que tudo os de luxo, com o pretexto de

fazerem carregações de escravos, e devendo

levar para suas compras unicamente patacas,

chegam ao ponto de vender em Moçambique
muitos géneros que podiam sair do Reino, e

mesmo de rios de Senna, e que por esta con-

corrência ou não se exportam ou diminuem

por falta de consummo. Tal é o assucar, a

cachaça, o trigo, ctc.

Logo a primeira vantagem que resulta do

estabelecimento de uma companhia é animar

o commercio da Nação na costa de Africa e

na Asia, importando ali tudo quanto vem da

Europa, excluindo a prejudicial concorrência

das Nações estrangeiras, segurando, em pro-

veito do Estado, as exportações de Rios de

Senna, e que nunca lerão valor algum com
uma navegação tão limitada como a que fa-

zem actualmente os negociantes livres.

Todos os negociantes que ha na costa de

Africa com fundos capazes de fazer o com-

mercio por meios lícitos c úteis ao Estado não

passam de quarenta.

Em Moçambique, c mesmo em Rios de Senna,

é muito ordinário comprar calçado que ven-

dem já feito as embarcações estrangeiras.
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mim DO CONSELHO ULTRAMARINO.

PAUTE NÃO OFFICIAL.

ILHA DE SANTO ANTÃO.

111."
0

c Ex.*° Sr.—Em cumprimento das

ordens de V. Ex.*, teoho a honra de apresen-

tar os esclarecimentos que uma pratica dc vinte

e dois annos de serviço na Província de Cabo
Verde pôde deixar em memoria. Sc me tives-

sem acompanhado alguns documentos officiaes

precisaria com mais clareza as minhas humil-

des opiniões. Diligenceio não me afastar da

verdade, que um velho soldado se preza de

saber respeitar. Á falta de eloquência para

com argumentos persuasorios demonstrar a uti-

lidade das diversas indicações, que submetto

á alta consideração de Y. Ex \ só posso sub-

stituir o pratico conhecimento de variados car-

gos, que me tem sido conGados na Província

de Cabo Yerde, laes como de Commandante
de Bateria, Commandante de Batalhão, Com-
mandante Militar, Governador de Bissau, Ad-
ministrador de Concelho e Presidente da Ca-
mara Municipal da Ilha de Santo Antão; e

onde igualmente exerci as funeções de Dire-

ctor da Alfandega e Recebedor particular, por
terem fallecido durante a epidemia de 1852 os

empregados encarregados d'esta Repartição.

Designarei, ácerca da Ilha de Santo An ião,

cada um dos ramos que julgo mais merecer a

illustrada attenção de V. Ex.
1

,
apontando os

melhoramentos que a experiência aconselha

como necessários ao desenvolvimento da pros-

peridade.

ADMI1USTRAÇÀO FISCAL.

A organisação adeqnada ao serviço fiscal

torna-se cada dia mais necessária aos interes-

ses da Fazenda, e á utilidade do comnercio.
O systema actual é summamente oneroso para
os habitantes, sem beneficiar os cofres públi-

cos. A íiscalisaçio nfio pôde ser uma realida-

de, cmquanto o quadro dos empregados se

não augmentar, e se não estabelecerem novas
estações. N uma Ilha como Santo Antão, on-
de as povoações distam léguas umas das ou-

A1U». PO C. OIT.—FAATI NÍOOFF.—8EBIE I.

iras, constrangem-se os importadores e expor-

tadores a conduzirem a um único porto =«
Ponta do Sol= todos os productos docoramer-
cio exterior. Este indirecto tributo, laxado im-

plicitamente no Regulamento das Alfandegas,

recáe sobre todos, e mais na infeliz classe dos

agricultores. Indicarei as distancias c locali-

dade, a fim dc bem fazer sentir as despezas

e risco a qne são expostas as mercadorias, em
consequência do cumprimento das ordens fis-

caes. Todos os productos da Ribeira do Paul,

Janella e outros pontos, para serem exporta-

dos, soffrem peio menos um trausporte de Ires

e mais léguas, que é quanto dista a Alfande-

ga da Ponta do Sol. Como os trilhos existen-

tes apenas permittem com dificuldade que as

cargas se transportem á cabeça das mulheres

ou ao dorso dos animaes, e mesmo assim, não
excedendo era volume a uma sacca de café

(de setenta a oitenta libras), a economia acon-

selha de preferencia a via marítima.

Tem portanto os géneros de serem condu-
zidos das diferentes localidades para o porto

de Paul, ali embarcarem-se cuidadosamente,

porque o caes, construído pela natureza, e sem
que até hoje recebesse proveitoso beneficio ar-

tístico, não oferece a segurança precisa. As
embarcações que se empregam n'esta trans-

porte, são pequenas lanchas sem bailéo, o que
occasiona repelidas avarias, e mesmo não pou-
cas vezes as perdas dos carregamentos tem si-

do quasi totaes; bem assim n'estes sinistros

perecerem os tripulantes: para estas viagens

espera-se as marés favoráveis, e que o mar

não esteja muito agitado, porém nunca se gasta

menos de um dia em ir e voltar da Ponta do
Sol; ainda ahi as fazendas têem de ser des-

embarcadas, dar entrada na Alfandega, e em-
barcarem para o navio que aguarda recebe-

las. É árdua a tarefa da exportação! Ácerca

dos géneros produzidos na costa do sul da Dha
existem as mesmas dificuldades, acrescendo

porém a distancia ser tal, que se reconhece

boa viagem quando dura trinta e seis horas,

-lAifgiao 1858. ao
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só em chegar á Ponta do Sol. Por Icrra são

quasi impraticáveis os transportes. Parece-me

porém que pela forma que passo a indicar se

harmonisaria o serviço fiscal com os interes-

ses da Fazenda e do bem publico. A estação

principal da Alfandega continuaria na locali-

dade onde actualmente cslá=Pon/c do Sol=.
Os empregados ali eflectivos deveriam ser: o

Director, o Escrivão de receita c despeza, o

Meirinho, dois Guardas de numero e Ires sup-

plentes, cujos vencimentos seriam os emolu-

mentos marcados no Regulamento das Alfan-

degas, durante os dias que fizessem serviço.

No Paul deveria haver uma estação fiscal on-

de se desse despacho a todos os géneros, tanto

importados das diversas Alfandegas da Provín-

cia, como exportados para as ilhas. O pessoal

efiectivo convém ser: um Fiscal, um Guarda
de numero c, um Supplcnte, vencendo este

como já deixo dito. No porto dos Carvoeiros,

costa do sul, é indispensável uma estação, on-

de basta ura Fiscal para despachar os navios

de cabotagem, por emquanto, para os portos

da mesma Ilha e para a de S. Vicente, que
lhe fica a sele milhas dc distancia, em cir-

cunstancias ordinárias, duas horas dc viagem,

e no futuro, desenvolvendo-se a agricultura I mento pode ser dado pela quarta Bateria, cujo

por menos de 300*000 réis exerça laes func-

ções.

Aos Administradores dos Bairros do Paul

e S. Joào Baptista, como ficariam subordina-

dos a uma Auctoridade superior, supponho
bastante o vencimento de 100*000 réis an-
nuaes, e os emolumentos marcados no Códi-

go. O Escrivão da Administração Geral deve-

ria continuar a accumular o cargo de Escri-

vão da Camara, tendo de vencimento 200*000
réis. Os Escrivães dos Bairros do Paul e S.

João Baptista o vencimento de 60*000 réis

annuaes.

COMMANDO UIMTAB.

Os conflictos que em frequentes occasiões se

lêem suscitado nas Ilhas de Cabo Verde, com
Commandanles de navios de guerra estrangei-

ros, as instrucções das Auctoridades consulares

designarem que as suas correspondências de-

vem ser dirigidas aos Commandanles Milita-

res, c muitas outras circomslanrias, provam
quanto esta entidade c necessária.

Sob as ordens do coramando militar da 1 1 lia

de Santo Antão julgo indispensável haver um
destacamento de trinta praças. Este destaca-

em maior escala, ter iguaes atlribuiçôes á do
Paul. Considerados os benefícios que resulta-

riam d 'estas medidas para o coramercio, a prin-

cipal fonte de riqueza de ura paiz, c seguran-
ça na arrecadação dos impostos, a despeza

com o augmenlo de empregados não se torna-

ria improductiva.

A extensão do Conselho da Ilha de Santo
Antão não permilte que um só funecionario

cuide, sem grande incommodo dos habitantes,

de lodos os deveres administrativos, atlenden-

do porém a não haver pessoal habilitado para

desempenhar os cargos municipaes de dois

Concelhos, c a que provinha desta medida
um augmenlo de despeza infruclifera, lembra-
me que dividindo o Concelho em tres Bair-

ros, Villa da Ribeira Grande, Paul, e S. Joio
Baptista, se obteria um resultado satisfaclorio.

O Administrador do Bairro da ttibeira Gran-
de seria o Administrador Geral do Concelho.

Os Administradores dos Bairros do Paul e

S. João Baptista poderiam conceder passapor-

tes, e terem as mais atlribuiçôes mareadas no
Código da Província, sendo comtudo subor-

dinados ao Administrador Geral. Quando as

atlribuiçôes do Administrador Geral do Coa-
oelho não forem aaoexas ao Coramando Mi-
litar, a Municipalidade de certo não encon-
trará ningnem, devjdflinenje habilitado, que

quartel eslá em S. Vicente; sendo o Coraraan-

daule Militar um OfBcial de primeira linha,

como muito convém para a regularidade do

serviço: basta que o destacamento seja com-
mandado por um OHicial inferior. Sem esta

força não serão devidamente coadjuvadas as

Auctoridades fiscaes, administrativas e j.di-

ciaes. O detalhe do serviço deveria ser: uma
guarda na Alfandega, Ponta do Sol, outra na

estação fiscal do Paul, e um destacamento no

porlo dos Carvoeiros. A força disponível do

serviço leria quartel na Villa da Ribeira Gran-

de, emquanto se não remover a povoação

para a Ponta do Sol. A falta de uma força re-

gular impediu que ha dois annos fosse puni-

do, como merecia, o Capitão de um navio ba-

leeiro americano, que desembarcou na Ponta

do Sol com a sua tripulação armada, e se di-

rigia para a Alfandega procurando o antigo Di-

rector para o assassinar, dando por motivo

de uma tal aflronla a contestação sobre pa-

gamento de direitos, ou carta de saude, que

entre os referidos tinha havido na ultima via-

gem do Capitão.

O Commandanle Militar poderia accumular

as suas atlribuiçôes, quando seja julgado com-

petente, com as de Administrador. da Conce-

lho. Quando reunisse as funeções administra-

tivas, parece jualo perceber uma gratificavao

não menor de 1 £0*040 réis, paga pelo lea-

diinenlo da Camara Municipal. Esla graliàV

cação nào equivale de;eecto ao que em ouua*
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libas percebem os Administradores de Conce-
ito; 20 por cento do rendimento total. Actual-

mente, em Santo Antão, ha tim nnico soldado

de primeira linha, encarregado da guarda do
armamento e casa do quartel militar.

CAMARA MUNICIPAL.

Acompanha-me o maior sentimento em ter

de prestar esclarecimentos acerca da Camara
Municipal da Ilha de Santo Antão. O estado

do Município não pôde ser mais lamentável.

O confuso da sua escriplu ração attinge a ponto
dc se não poderem colher, ao menos, os da-

dos necessários para a cobrança dos seus di-

minutos rendimentos.

A Camara não tem verdudeiro livro de tom-
bo; os de receita e despeza são deficientes; as

Posturas municlpaes são ignoradas por uns e

menoscabadas por outros ; os processos não téem

andamento, e as multas não se recebem. A
impunidade triumpha. Acontece por este Ião

inqualificável desprezo ser a Municipalidade
da Ilha de Santo Antão a que conta menos
rendimentos em toda a Província. Para a Ca-
mara cuidar, como lhe cumpre, dos melhora-

mentos municipaes, e crear a receita que lhe

pertence, convém habilitar-se com uma escri-

pturação regular, possuir um livro de lombo,
oBdc sejam registados todos os bens do Con-
celho e títulos de aforamentos. A fonte prin-

cipal da receita do Município deve ser o ren-
dimento dos foros. Para esta receita é dc toda
a justiça que contribuam lambem os possui-
dores de terrenos que antigamente foram fo-

reiros á Fazenda Publico. A presidência da
Camara Municipal entendo de muita conve-
niência, para a regularidade do serviço, que
continue a ser exercida pelo Administrador do
Concelho, não só pela escassez de gente suf-

icientemente instruída, como porque, em car-
gos gratuitos, a pratica tem mostrado a rari-

dade de encontrar dedicação verdadeira, es-

pecialmente Vaquei la Ilha.

AFOIIAMENTOS.

O desenvolvimento da agricultura na Ilha

de Santo Antão depende da extineção do abu-
sivo svstema de se considerarem possuidoras de
terrenos pessoas que os não cultivam, nem
mesmo pagaram jámais o foro d elles ao mu-
nicípio. Muitos habitantes consideram-se pro-

prietários, ha quarenta, cincoenta e mais an-
nos, de terrenos que marcam léguas quadra-
das sem os haverem ainda arroteado. Esta in-

fracção perpassa desapercebida pela Camara,
e Junta da Agricultura, apesar da Lei era vi-

gor e de todos os títulos de aforamento, de-

clararem cessar o direito da propriedade, quan-
do no praso de cinco annos não tenham sido

cultivados. Os melhores terrenos dc sequeiro

da Ilha. chamados dc norte, estão qnasi to-

talmente desaproveitados pela posse illcgal que
até hoje se tem auclorisado e protegido. Nos
mencionados terrenos produzem bem as diver-

sas qualidades de batatas, milho, feijão e ta-

baco; já por vezes o mercado tem sido abas-

tecido principalmente de feijão, mesmo com a

diminuta cultura que ali sc tem feito. A cul-

tura do trigo já ali foi ensaiada com bom re-

sultado. Cumpre-me confessar, que pertenço

ao numero dos referidos infractores; possuo

terrenos no norte, e appellido-nic de proprie-

tário <1 eitos . Verdade c que sou aquelle que

mais cuidou em cultivar, e só desisti depois

de haver ali sustentado ires famílias, a quem
os gados por não Ferem pastorados, nem a fa-

zenda possuir defeza, estragaram Iodas as plan-

tações que sc fizeram. Era preciso ordens po-

sitivas do Governo da metrópole, para cessar

o abuso de garantir a posse de terrenos não

cultivados; considerando porém que estes ter-

renos lêem passado a segundos e terceiros pos-

suidores por heranças e diversas transacções,

entendia justo arbitrar o praso de um anno

para os cultivarem c adquirirem novos títu-

los, ou registarem os antigos era o livro do

tombo da Camara Municipal, o que não dei-

xaria de aproveitar a muitos lavradores. Fin-

do este praso os terrenos cm questão reputar-

se-iam logradouros públicos, cm quanto a Junta

de Agricultura os não mandasse aforar em hasta

publica; no futuro todo o rigor da Lei deve-

ria ser applicado aos infractores. A igualda-

de dos impostos muito convinha ser decre-

tada, augmenlando assim a receita do Conce-

lho, concorrendo lodos para os melhoramen-

tos, a que deve ter applicação. Isto é, os ter-

renos foreiros á Fazenda, e hoje livres por um
Decreto de Sua Magcstade o Imperador de sau-

dosa memoria, deviam annexar-sc ao Conce-

lho, não com encargos tão pesados como os

que lhe foram taxados; mas igualando-os com
os que actualmente são foreiros ao Município.

Sem esta medida de incontestáveis resultados,

a receita do Concelho não augmenlará, e os

melhoramentos tão reclamados não poderio

ir á execução. Só a Junta de Agricultura jul-

go competente para conceder aforamentos, de-

pois de processados os requerimentos pela Ca-
mara Municipal. Evita-se por esta fórma que
os homens das localidades sc sirvam da sua

posição, como outrora fizeram, adquirindo o

que lhes aprouve. Comtudo pela classe indi-

gente convinha repartir alguns terrenos do

norte, dando-lhe litulos grátis, e dispensan-

do-os de requererem á Junta da Agricultura.
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A gravidade do assumpto aconselha que uma
commissão composta de homens independen-
tes, de provada intelligencia, e conhecedores

das localidades, tomem a seu cargo este im-

portante serviço, garantindo assim a impar-

cialidade indispensável para obter um justo

resultado.

AGRICULTORA.

Á fonte principal ile riqueza da Ilha de Santo

Antão, susceptível de um incremento gigan-

tesco, é reconhecidamente a agricultura. A
propriedade dos terrenos d'aquella liba para

as valiosas producções dos trópicos, faz recla-

mar toda a altcnçio para o seu desenvolvi-

mento agrícola, ainda conservado tio no es-

tado primitivo. A ausência de capitães, a gran-

de divisão da propriedade, junto á ignorância

dos aperfeiçoamentos que a civilisação tem of-

ferlado a este elemento de prosperidade dos

povos, faz com que se desconheçam os indus-

triosos esforços de coadjuvar a natureza a mos-
irar-se mais generosa. Entre os géneros for-

necidos na actualidade por aquella Ilha avul-

tam, cm primeiro logar, o café e a canna. O
cafeeiro produz mui hem cm terrenos de re-

gadio, e mesmo em alguns pontos de humi-
dade: são geralmente transplantados quando
adquirem a altura de um a dois palmos : as

plantações nSo são regulares, nem usam arro-

lea-las convenientemente; carece de quatro,

cinco e seis annos para chegar ao estado dc
producção regular. A urgência de liquidar

obriga geralmente os agricultores a fazer a

colheita antes do fructo sasonado, e assim le-

varem-no ao pilão, d'onde sáe com má appa-
rencia, perdendo parte do peso c do aroma.
Os frequentes roubos que solTrem os agricul-

tores também contribuem para apressar a co-

lheita, alem de desanimar a cultura d'esle im-

portante producto. São indispensáveis medi-
das rigorosas, pois não só se apoderam do fru-

cto, como até arrancam ramos do cafeeiro para

maispromptamente conduzirem os roubos, sem
attenderem a que deixam o arbusto por muito

tempo inutilisado. Geralmente faltando só se

podem esperar novas plantações de café nos

terrenos que de futuro possam tornar-se re-

gadios; porque aos pequenos proprietários im-
pede a falta dc meios dedica rem-se a esta cul-

tura, que depende dc grande morosidade para

chegar a produzir. Em nenhum paiz a divi-

são de propriedade iguala a Ilha de Santo An-
tão; chegam a vender-se prédios rústicos por

l&uOO réis e 2$000 réis. A mesma gente que
esmola o pão quotidiano, possue a sua pro-

priedade, d onde não colhe producto suficiente

nem para o sustento de dois mezes. O café é

permutado no valor de 80 a 100 réis o arrá-

tel, moeda da Província. A canna do assacar

produz abundantemente em terrenos de rega-

dio. Ao fim do primeiro anno já colhem um
pequeno producto, a que chamam quebradura,

do qual quasi fodos fabricam mel; ao segundo

anno dá completa producção, durando entre seis

e dez annos sem ser destacada, conforme a qua-

lidade do terreno. O processo de fabricara can-

na é defeituoso; servem-se de trapiches de ma-

deira, porque os de ferro, que de Lisboa Idem

para ali mandado, estão todos inutiiisados;

comtudo a aguardente que fabricam é geral-

mente de excedente qualidade. Emquanto á

fabricação dc assacar ignoram o proveitoso

processo. O valor da aguardente de 19° a 20°,

pelo areometro de Carticr, levada ao porto dc

embarque, regula por 400 a 500 réis o galão

(duas canadas e um quartilho). O mel sustenta

igual preço. A cultura do algodão tem sido

abandonada, em consequência dos repetidos

estragos que solTriam com o gado. Hoje até se

importa o algodão não manufacturado para con-

summo. Na costa do sul os terrenos são apro-

priados para o algodoeiro; conviria muito ani-

mar tão ulil cultura. O mesmo algodão ami-

rello que merece grande apreciação produz

sem difliculdade. O tabaco seria muito aprecia-

do se conhecessem o processo empregado na

sua manipulação; apenas o colhem para con-

summo da classe menos abastada. A produc-

ção da' mandioca cm terrenos de regadio é

abundante, conviria que fosse lambem mais

cultivada nos terrenos dc sequeiro. O aug-

menlo d esta cultura seria de grande vanta-

gem por ser um alimento sadio, nutriente e

com que aquelle povo já se acha habituado.

A batata ingleza lambem a cultivam mui pouco,

apesar de produzir cxcellentemente. Uma ou-

tra espécie de batata, acaneca, introduzida ali

da Ilha Brava (para onde os marinheiros em-

pregados na pesca da baleia a haviam levado),

em vista dos ensaios já feitos, mostra mere-

cer particular altenção: é muito nutriente, e

produz mesmo em terrenos pouco aproveitá-

veis a muitas outras plantações. Não ha pro-

cesso mais simples, nem terrenos mais apro-

priados para a cultura do milho, do que os

da Ilha de Santo Antão. A colheita coou-se

sempre abundante em annos regulares; o mi-

lho porém não dura muito sem que seja ata-

cado de bicho: este inconveniente desappare-

ceria, empregando o syslema adoptado nos Es-

tados Unidos de seccar o milho a uma deter-

minada temperatura. O milho é um alimento

indispensável áquelle povo; /o seu valor no

tempo da colheita é de 100 a 480 réis o al-

queire da Província, augmentando dc modo,

que ires mezes depois, já vale o dobro, for-

çando os próprios que o venderam por aquelle
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diminuto preço, a paga-lo assim aos especu-

ladores. O feijão produz igualmente bem em
annos de chuvas regalares; o preço por occa-

sião da colheita é de 800 a 960 réis o al-

queire, devendo notar-se ser esta medida quasi

o triplo do alqueire de Lisboa. A mostarda
nasce espontaneamente, e vegeta desprezada

de toda a cultura. O anil dá-se bem, mas não
o sabem fabricar; tem corotudo coosummo na
tinturaria depannos ali fabricados. As vinhas

sofreram muito com o oidium que as atacou

;

mas começam a aprescnlar-se com caracter

mais benigno. As laranjeiras dão ali exceden-

tes fructos, que com vantagem «eriam expor-

tados para S. Vicente, onde os paquetes os

procuram muito; porém téem sido destruídas

em grande parte para de seus troncos apro-

veitarem madeira para trapiches e outras obras.

Apesar da escassez de madeira que ali se sente,

supponho comtudo maior o damno com este

syslema que o proveito. A purgueira existente

não chega para o coosummo; a reconhecida

utilidade d'e*te arbusto reclama que se pro-

pague a sua plantação. Mais alguns produclos

conta a Ilha de Santo Antão, porém cm tão

pequena escala téem sido cultivados que me dis-

penso do os mencionar. Conviria que o Go-
verno fizesse publicar algumas iostrucções so-

bre a agricultura, e a adopção de instrumen-

tos agrícolas.

SILVICULTURA.

Convém olhar com seriedade para o modo
de arborisar a Ilha de Santo Antão, fazendo

esmerada escolha na adopção das plantações

que se determinarem. Esta medida teria um
duplicado ctTeilo : fornecer madeiras apropria-

das para conslrucção, de que ha na Ilha uma
carência absoluta, e regularisar as chuvas,

tornando assim menos frequentes as lamentá-

veis crises de fome, que motiva similhante falta.

Actualmente a lenha, mesmo para consummo,
tem de ser procurada em grandes distancias;

as arvores que ainda raramente se encontram
são : a figueira brava, o tarafe, e o tortao-

Iho. As plantações nos terrenos elevados, a

que os nativos chamam de meia terra para ci-

ma, poderiam ser muito variadas; e no lito-

ral da costa do sul deve preferir-se o tarafe.

Também o coqueiro e o dragoeiro crescem sem

difficuldade, aindaque o seu desenvolvimento

c bastante moroso.

CREAÇ.An Dl GADO*.

A falta de chuvas regulares nos últimos an-

nos e a escassez de mantimentos motivou a

quasi exlincção de gados. Nenhuma a ltenção

prestam á crcaçâo de gados, nem mesmo cui-

dam cm fazer palheiro para o tempo da secca \

andam todo o anno pastando os productos na-

luraes que encontram, sem guarda que osdes
vie de invadir as propriedades, onde estragam

as novidades. O gado d'esta forma tratado tor-

na-se mais precário que util. Devia ser pas-

torado, não só para não estragar a agricul-

tura, já que as fazendas não podem ser de*

fendidas, como também para lhe serem esco-

lhidas as pastagens, e levarem- o a beber. O ga-

do vaccum é pequeno, roas valente ; na agri-

cultura empregam-n'o exclusivamente em tra-

picharacanna doassucar. As vaccas são abun-
dantes em leite, cujo alimento, junto com di-

versas substancias, é mui usado pelos natu-

raes daquelh) Ilha. O gado cavallar c peque-
no, porém bastante forçoso e ligeiro. O gado
muar e asinino sãoaquelles que prestam maio-
res serviços, ambos de raça pequena, mas va-

lentes. O gado caprino propaga-se bem, e dá
abundante leite. O gado lanígero não é gran-

de, mas lambem se propaga bem. O gado suí-

no c pequeno, a carne menos gostosa que na

Europa ; tem bastante consummo, pódc-se mes-

mo dizer que é um animal caseiro. Todas es-

tas espécies de gados pertencem a raças mui
abastardadas.

-

PESCARIAS.

As pescarias são um ramo de riqueza que a

natureza oITerccc para ser explorado com van-

tagem, pela grande aflluencia c diversas qua-

lidades de peixe que se encontram nas visi-

nhanças da liba de Santo Antão. Actualmente

a pescaria faz-se cm mui pequena escala; ape-

nas pescam ao anzol nas pontas das rochas,

junto aos povoados, ou cm lanchas próximo

das costas; lambem algumas vezes vão para a
costa dc S. Vicente c Santa Luzia. Grande pro-

veito colheriam os habitantes d'aquclla Ilha

no desenvolvimento d'estc commercio, não só

para o consummo interior como para exporta-

ção. As praias da costa do sul permittem que a

seja pesca feita com redes, o que se torna muito

mais lucrativo. Todo o incremento c protecção

que por parte do Governo se desse ás pescarias

seria um beneficio de incalculáveis resultados.

Acresce á abundância dc peixe, as salgas não

serem dispendiosas, visloquc o sal é fabrica-

do na Província em quatro Ilhas, Sal, Maio,

Boa Vista c S. Vicente; n'csta ultima liba

ainda se fabrica mui pouco.

VtAt DR COMJtVNICAÇAO.

As vias de communicação prendem actual-

mente no mais alto grau a attenção dos Go-

vernos iilustrados, e é ponto incontroverso qua

da facilidade do transito depende o valor das
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mercadorias. Era San lo Antão, sou infetizmenle

forçado a confessar, que d'este axioma eco-

nómico ainda se não colheram nem modestos

benefícios. Acerca de estradas deve conside-

rar-se como nos primeiros dias da sua ado-
lescência

; posso dizer, sem receia r o exagerado
da expressão, que é um archipélago contido

numa Ilha. Da via marítima não se faz uso

por preferível, mas sim porque as terrestres

não servem para transportar grandes cargas.

Existem localidades d'onde os productos agrí-

colas não podem concorrer ao mercado, pelas

despezas de transporte excederem ao seu má-
ximo valor. Resulta do isolamento a que estão

condemnadas algumas povoações, a agricultura

não ter o desenvolvimento de que é susceptível

;

os agricultores serem constrangidos a não per-
mutarem o que lhes sobra do sustento dos seus

familiares, e o publico privar-se de obter um
mercado mais coneorrido e barato. Ha em
Santo Antão duas espécies de trilhos que os

naturaes distinguem pela denominação de ca-

minhos de gente e caminhos de animaes. Os se-

gundos d estes chamados caminhos, são, em
geral, escabrosos trilhos, que alem de apre-
sentarem todas as irregularidades do terreno,

não contam defeza para os viajantes Quem
percorre Santo Aulão da Ponta do Sol para
a Villa da Ribeira Grande, e d'ali para o Paul
e Janella, e para a costa do sul e outros pon-
tos, não soíTre unicamente o risco que apre-
sentam trilhos abertos nos seios de rochedos
coitados qua>i a prumo na altura de cem
a duzentos metros; mas lambem, que por ef-

feito das aguas ou de passagem de animaes,
se desloquem fragmentos dos terrenos supe-

riores. Os denominados caminhos de gente só

os naturaes se afoutam a passar, pela maior
parle auxiliados por lanças, bordões ferrados

nos extremos. A irregularidade do solo, alem
de impedir a coustrucção de estradas espaço-
sas, as precisões do commercio também as não
reclamam. Caminhos por onde sem difficu Idade
possam transitar as pequenas carroças de pu-
char um só boi ou cavallo, como as que os

americanos tèem fornecido a algumas das ou-
tras Ilhas, era o sufliciente. Mencionarei quaes
as vias de communicação que convém com
mais urgência c proveito tratar de preferen-

cia. O trilho que da Ponta do Sol communica
com a Villa da Ribeira Grande c d ali até ás

Pombas, entrada para as Ribeiras do Paul c

da Janella, não admiltc duvida ser aquclle de

que primeiro se deve fazer raminho Iransila-

vel. Eslc trilho, apesar de haslante damnifí-
;

cado, contém comtudo trabalho aproveitável.

São nove milhas a distancia, calculada entre

a Ponta do Sol c as Pombas; notarei porém
que n esta linha ha dois terços de terreno,

onde sem grande obstáculo se constrae cami-

nho. Depois d'este, que liga as povoações e ri-

beiras principaes com o porto da Ponta do Sol,

apontarei lambem como urgente a communi-
cação das ribeiras da costa do sul com o porto

dos Carvoeiros. A natureza dos terrenos ne

litoral da costa do sul offerece mais facilidade

para a conslrucção de caminhos. O traçado

que julgo mais económico, satisfazendo ás ne-

cessidades da agricultura das ribeiras do sul,

é o seguinte: do porto dos Carvoeiros o ca-

minho deve seguir em direcção da ribeira

Fria, d'esta á ribeira dos Bodes e Alto Mira,

continuando até á Ribeira da Estancia Velha,

onde teria de construir-se uma ponte proii-

ma do Morro Vermelho, seguindo para a ri-

beira das Palas e terrenos do norte, deixando

comtudo um ramal para as ribeiras de Sabu-

ga. Manuel Lopes, Baboso, Agua dos Fortes

e Campo Redondo. As producções d estas ri-

beiras, facilitada a communicação com o porto

dos Carvoeiros, abasteceriam o mercado de S.

Vicente, cujo consummo é certo, sendo a venda

a prompto pagamento em dinheiro. Na costa

do sul existem outros portos, o da Barca, Pe-

drinha c Praia Formosa, que alem de lerem um
ancoradouro inferior ao dos Carvoeiros, estão

situados para sotavento, obstando por isso a

que as viagens para S. Vicente não sejam tio

rápidas, c mesmo diflíceis no tempo das bri-

sas, comtudo aproveitáveis para os habitan-

tes das ribeiras do sul em alguns mezes. Es-

tribado nas rasões exaradas optei por indi-

car com preferencia o porto dos Carvoeiros.

Do porto dos Carvoeiros para a Ribeira Gran-

de, e Villa d'csle nome, tem de seguir segun-

do o trilho que hoje existe, isto é, ir direito

a Agua das Caldeiras, Bardo de Ferro, Cor-

da e Delfiadinho: e um ramal para as Bor-

deiras do Paul que dista, proximamente, meia

milha. Se as circumstancias dos cofres públi-

cos permittissem, seria muito mais vantajoso

que o caminho dos Carvoeiros para o Paul se-

guisse em direcção aos terrenos de Meza. Tam-

bém do Bardo de Ferro convém que siga outro

ramal para a Freguezia do Santo CruciBxo, a

qual se compõe das ribeiras do Figueiral, Joio

Afonso, Chão de Pedra, Bôca de Coruja, Cai-

bros e outras menos importantes. A grande

estrada do Paul aos Carvoeiros pelo lado do

ilhéu do Boi, e a cujo traçado deram ba pouca

começo, alem de muito dispendiosa, julgo-i

infructifera. Tiveram em visla construir orna

estrada á beiramar, começando por lhe con-

j

quistar terreno, com as difliculdades inherea-

tes aos aterros. As experiências que ali se 6-

zeram devem convencer ainda os mais crédulos

da impossibilidade económica da realisação

de um tal projecto; porque alem dos ob-
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siaculos apresentados para a soa conclusão,

ter-se-ia de proceder á eoostrucção dispendio-

síssima de duas ou tres ponles oas ribeiras do

Saocho, Brava e Sarares. Das sommas con-

sumidas na execução de similhanle plano pouco

se colheria, porque é diflicil conceber que os

produclos da ribeira de Paul deixassem de em-
barcar no seu porto, para o irem fazer a dis-

tancia de seis léguas ao porto dos Carvoeiros.

Devo comtudo notar, que muito conviria me-
lhorar a communicação entre o Paul, Janella

e Porto dos Carvoeiros, pelo lado do Ilhéu do

Boi, por se acbar actualmente quasi imprati-

cável. Depois do grande impulso' que deve re-

ceber a agricultura, logoque as ribeiras Gran-
de, do 'aul e a povoação coramuniqucm com
o porto da Ponta do Sol, e as ribeiras da costa

do sul com o porto dos Carvoeiros, novos meios

se colheriam, para tornar ainda mais transi-

lavel esta rica liba.

A povoação principal da Ilha de Santo An-
tão está situada entre as ribeiras Grande e

da Torre, exposta por consequência aos eflei-

los das grandes cbeias. Já em 1818, e nos dias

7 e 8 de Outubro de 1815, esteve em immi-
neote risco de ser arrastada para o mar pe-

las aguas das citadas ribeiras. Esta povoação,
j

posto seja a maior da Ilha, tem conrludo li-

mitado numero de casas c irregulares, de fra- I

gil construcção, e agglomeradas de forma, que
1

contraria os bons princípios da hygienc. Im-
pedir a coustrucçào de novos edifícios, c re-

edifícação dos que se forem damnificando na

Villa da Ribeira Grande, seria uma medida
muito conveniente para obstar á catastrophe

que se deve esperar em algum anno, que as

cbeias precisem de maior espaço. A Fazenda

publica apenas possue na referida Villa uma
insignificante casa que tem servido de quar-

tel militar; portanto lembrava que os edifícios

públicos de futuro se construíssem na Ponta

do Sol. Como tenha abatido o tecto da Igreja

matriz que existe na povoação, entendia de-

ver-se construir uma nova Igreja na Ponta do

Sol, chamando assim o povo a estabelecer-se

junto da Parochia. As Repartições publicas

lambem deviam passar para a Ponta do Sol,

obngaodo assim os habitantes n crear neces-

sidades n'aquella localidade. Ali conslruia-se

uma povoação regular; tem agua sufficiente

pura o consummo na ribeira do Machadinho

e Praia Lisboa ; alem d'isso o ser junto do

porto augmenta o valor, e daria uma grande

importância áquella Ilha. A occasião para exe-

cutar este plano não pode ser mais propicia

do que na actualidade, que o maior numero

de casas da povoação se achara em ruinas, por

terem sido abandonadas no tempo do Qagcllo

da fome, e ultimamente por causa da cltolera.,

Próximo da Barreia, Ponia do Sol, devia con-
struir-se uni pequeno reducto, guarnecido com
tres peças, o que. pela posição d'esie em refe-

rencia ao desembarque, era o suQiciente para

proteger a povoação. D'esta forma constituiria

a Ilha de Santo Antão o centro da povoação

á beiramar, circumslancia que muito a en-

grandeceria, e da povoação actual fariam de
futuro utilíssimas propriedades rústicas. Na
cosia do sul as povoações só podem ser junto

das ribeiras, onde encontram o preciso ás ne-

cessidades da vida. O porto dos Carvoeiros só

lem agua polavel a uma legua de distancia, e

cm tão pouca quantidade, que não pôde para

ali ser encanada ; e os terrenos que lhe fícam

mais perto, susceptíveis de cu I lura, servem
apenas para algodoeiros. Os Carvoeiros tem ex-

clusivamente de ser o porto de embarque das
ribeiras do. sul, augraenlando com os effeitos

da agricultura c do commercio. Ao sudoeste

da Ilha fica a ribeira do Sarrafal abundante
em agua, porém com pouco terreno susceptí-

vel de cultura: nunca excederá de uma pro-

priedade particular. Mesmo quando tivesse os

requisitos precisos pura ali se estabelecer uma
povoação, eu não o indicaria, pela localidade

ser em extremo quente, e receiar que conti-

nuadas relações com o resto da ilha tornasse

epidemico um paiz tão saudável. Em Bissau

não faz certamente mais calor que no Sarra-

fal, onde só nos mezes das aguas os ventos

dos quadrantes do sul e do oeste podem pe-

netrar. Emquanlo ao seu porto é bom ; dá-se

porém o inconveniente de não poder deraan-

dar-se ou sair-se d elle senão a reboque, em
consequência da constante calmaria, e nos me-
zes que sopram os ventos do sul é menos se-

guro; saindo do Sarrafal pela via marítima

no tempo das brisas (ventos do norte c do les-

te), diflicilmenle se pôde tomar o porto grande

sem costear S. Vicente por sota vento, pas-

sando em Santa Luzia ou entre os ilhéus. Por
terra custaria uma avultada despeza o cami-
nho que carecia construir-se; não o indico por

o entender de interesse muito secundário. Ne-
nhuma povoação regular possue aquella Ilha.

As casas são construídas de pedra e barro, no
geral cobertas de palha, bem poucas de telha,

de pau americano, raríssimas as de telha de

barro, c lambem não são muitas as reboca-

das de cal.

i:»iFi«ms i i ni kx>k.

Nenhuma das propriedades pertencentes ao

Estado, na Ilha de Santo Antão, merece o no-

me de edifícios. A Alfandega da Ponta do Sol
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sofrendo alguns reparos, ainda poderia cor-

responder em accommodações ás suas necessi-

dades. O quartel militar alem de acanhado,

tem o madeiramento muito arruinado; as Igre-

jas são cobertas de palba; a que havia com

telhado de telha abateu : não ha na Ilha mais

propriedades naçionaes. Á Fazenda Publica

compelia mandar reparar a Alfandega da Ponta

do Sol; construir duas estações Gscaes, uma
no Paul, outra no porto dos Carvoeiros; um
quartel militar na Ponta do Sol, e bem assim,

uma Igreja, onde o município recebendo al-

gum adiantamento dos cofres da Fazenda de-

veria edificar uma casa de Camara e Admi-

nistração de Concelho, uma aula primaria, e

uma cadeia, a fim de não acontecer, como
actualmente, o permillir-se que os condem-

nados a prisão percorram as ruas, por não

caberem n'um apertadíssimo quarto do quar-

tel destinado á guarda de presos. O longo es-

quecimento em que tem jazido aquella Ilha

demonstrado fica pelos urgentes benefícios que

acabo de indicar. Em vista dos importantes

misteres a que tèem de servir os mencionados

edifícios, não me atrevo a apontar quaes de-

veriam ser os preferidos.

COXMEBCIO.

As operações commerciacs que se fazem em
Santo Antão são quasi exclusivamente com
Lisboa. D'esta praça enviam os algodões ma-
nufacturados, e alguns géneros alimentícios,

c recebem em troca café, aguardente e insi-

gnificante quantidade de couros, muito prin-

cipalmente depois que annos seguidos de secca

devastou quasi todo o gado vaceum. A falta

de numerário que se sente n'aquella Ilha, obri-

ga os agricultores a receberem todos os annos

grandes adiantamentos; de forma que o com-
mercio torna-se incalculavelmente mais lucra-

tivo para o exportador que para o productor.

Considero que se os géneros e artefactos es-

trangeiros tivessem uma rasoavel diminuição

nas taxas arbitradas na pauta da Província,

a permutação seria mais vantajosa.

ARTES.

Em Santo Antão o atrazo em que se acham
as artes mostra, como em muitos outros ra-

mos, o descuido que tem havido na educação

daquelle povo. Os officios que ali se exercem

com grande imperfeição são os de carpinteiro

e pedreiro; actualmente nem serralheiro ou

ferreiro ao menos ha na Ilha : apesar da gran-

de falta que faz, para o arranjo dos instru-

mentos agrícolas e outros misteres. Parece-

me que o Governo dotaria a Ilha de Santo An-
tão de grandes melhoramentos, enviando para

lá alguns mestres dos officios indicados, a fim

de que fossem aperfeiçoados estes misteres tão

indispensáveis, e de que a Fazenda Publica

mesmo carece para o seu serviço.

WDUSTRIA.

Alem da industria agrícola de que especial-

mente se trata cm Santo A mão, nada mais

existe que mereça um tal nome. Os pannos

que ali se fabricam para uso dos nativos, são

manufacturados em teares mui irregulares de
,

que se servem mais geralmente os próprios fa-

'

bricantes; apparecendo no mercado, nunca ob-

teriam o pagamento correspondente ao traba-

lho. Alem d'esta manufactura só tenho visto

pequeníssimas curiosidades que me abstenho

de mencionar. Supponho que todas as indus-

trias em Santo Antão, a não ser a agrícola,

se devem considerar de interesse secundá-

rio.

Deixo exarados quantos esclarecimentos pos-

so ofTerecer á consideração de V. Ex.
( Não são

por certo concisas as minhas indicações; ape-

nas revelam uma longa pratica de serviço, e

a vontade que me anima de ser util a um pau
que tenho adoptado como minha pátria. Nin-

guém por certo roais competentemente que

V. Ex.
1
poderia, corrigindo asfaltas involun-

tárias que uma curta intelligencia deixou pas-

sar desapercebidas, dar o incremento que

merece particularmente a agricultura da Ilha

de Santo Antão. As não equivocas provas de

desvelado interesse pelas terras d'alera-mar,

que V. Ex.' tem manifestado nos muitos ra-

mos de administração publica confiados á ge-

rência de V. Ex.*, é a maior garantia que os

habitantes da Ilha de Santo Antão podiam

adquirir, para segurança do seu futuro de pros-

peridade. O estado convalescente em que ain-

da me acho, resultado de um ataque da epi-

demia reinante que me levou á beira da se-

pultura, justifica a demora que tive em cum-

prir as ordens de V. Ex.'

Deus guarde a Y. Ex.', Lisboa, 13 de De-

zembro de 1857. aIII.M e Ex.— Sr. Visconde

de Sá da Bandeira, Ministro e Secretario d'E«-

tado dos Negócios da Marinha e Ultramar.»

José Antonio Serrão, Major da Província de

Cabo Verde.
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r \81TE NAO OITICIAL.

AFRICA AUSTRAL.

iNK-rnucçflcs expedida»
AO DOUTOR DAVID IIVI.\CSTO\ E ,

COMltDBHIA MAGESTA DE BHITANMEA EM QflLIMAMT,
PAtlA A DMKCÇAO DA EXPEDIÇÀO

AO UIO ZAMBEZE.

Secretaria dos Negócios Estrangeiros, 20 de

Fevereiro de 1858.

1 Senhor:— Tendo o Governo de Sua Ma-
gestade determinado mandar uma expedição a

explorar a Africa oriental, e havendo vós ma-
nifestado a vontade que lindeis de dirigir esta

expedirão, tenho a informar-vos que foi aceito

o vosso offerecimento, c por este diploma se

vos dá auctorisaçâo e ordem para vos encar-

regardes da dita expedição de exploração da

Africa oriental central; e todos os offíciaes,

naturalistas e outros, que formem já, ou ve-

nham para o diante a formar parle delia, de-

verão obedecer ás vossas ordens, como chefe

da expedição.

2 Tcndo-se a Rainha dignado de nomear-vos

Cônsul de Sua Magestadc em Quilimane, na

costa oriental da Africa, e nos districtos in-

dependentes do interior do paiz, c havendo-vos

Sua Magestadc Fidelíssima, El-Rci de Portu-

gal, concedido Oflicios de recommendação para

os Governadores das colónias porlnguezas n'a-

quella costa, embarcaes sob os mais favorá-

veis auspícios, c ha toda a rasão para crer,

que recebereis lodo o auxilio e assistência que
estiver ao alcance dos Governadores e Chefes

destes districtos prestar-vos para o bom exilo

da expedição.

3 Acompanhar-vos-hão o Commandante da

Armada Real Norman Bedingfícld, Official de

Marinha muito pratico dos rios da Africa, e

que é de certo suficientemente versado nas

medições e observações astronómicas, para

traçar o curso do rio e tirar a planta das ter-

ras por onde passardes; o doutor John Kirk,

doutor em medicina, muito acreditado por seus

conhecimentos bolanico-economicos, alem de

ANN. DO C. CLT.— PARTE nlO OPP.—SERIE I.

sua pericia medica; Mr. Charles Livingslone,

que se diz entender de algodão c das rnachi-

nas usadas no seu fabrico, o qual será o vosso

ajudante principal; Mr. Richard Thornlon,
acreditado como geólogo pratico de minas;
Mr. Thomas Baincs, que servirá de artista c
dispensciro, e Mr. George Rae, engenheiro
naval e mechanico pratico, os quaes todos se

oflereceram livre e espontaneamente para este

serviço, c asseguraram que querem servir de-

baixo das vossas ordens.

I Tanto vós, como os vossos companheiros,

sereis transportados de Inglaterra ao Zambeze
no vapor a hélice do Governo Colonial Pearl,

que segue para Ccylão. Este navio ha de tam-
bém levar desmanchada em peças a lancha de
ferro movida por vapor de rodas, a qual de-
manda só dois pós de agua, c que vos é for-

necida para o expresso fim de explorar os rios

africanos, assim como lambem as duas bale-

eiras de vinte cinco pés, com mantimentos c

provisões para dois annos. Tocareis em Serra

Leoa para embarcar doze prelos cromanes, que
servirão para Iripular a lancha, c no Cabo da

Boa Esperança para refrescar, indo depois em
direitura á foz do Zambeze, aonde se espera

que podereis chegar na terceira semana do

mez de Maio.

5 Sc houver algum navio de guerra disponí-

vel no Cabo, os lords Commissarios do Almi-
rantado darão inslrucçõcs ao Official Comman-
dante d aquella estação para o mandar cm
vossa conserva até ás fozes do Zambeze, com
ordem de ficar n'aquellas immediações até o

Pearl voltar de Sen na e Tcttc, a fim de pres-

tar auxilio no caso possível, mas, segundo

confio, muito improvável, de acontecer ao na-

vio algum accidcnlc imprevisto.

6 Outra commissão importante d'esle navio

de guerra será levar a participação da vossa

nomeação de Cônsul c os Oflicios do Governo
Portuguez ao Governador subalterno de Qui-

limane. É preciso que fiqueis entendendo bem
que não sois anctorisado a seguir por diante

-PEVERBMO 1858. 61

Digitized by Google



no Pearl até ali, porque isso faria perder mailo

tempo, poria em algum risco o navio, bem co-

mo a saude da vossa gente, c nssim podia a

final comprometter seriamente o bom exilo da

expedição. Tanto que o Pearl tiver atraves-

sado a salvamento a barra de Luabo, poderá

o navio de guerra seguir para Quilimane, a

fazer os cumprimentos do costume ás aucto-

ridades portuguezas, entregar os vossos Ofli-

cios, e tratar de fazer expedir os vossos futu-

ros despachos para o Cabo por aquella via;

depois do que poderá retroceder para a bóca

de Luabo, a esperar a volta do Pearl para

baixo.

7 O .principal objecto da expedição, como sa-

beis, é estender o conhecimento já obtido da

geographia e recursos mineraes e agrícolas da

Africa oriental central, para augmentar as

nossas relações com os habitantes, c para os in-

citar a applicarem-sc a emprezas industriacs,

e á cultura de suas terras, com a mira na

producção das ma(crias primas, que poderão

ser exportadas para esle paiz em troca das

manufacturas inglezas, sendo de esperar que

incitando se os indígenas a oceuparem-se do

desenvolvimento dos recursos do seu paiz, se

dará um grande passo para aextineção do tra-

fico de escravos, poisque os indígenas não tar-

darão em reconhecer que lêem eITecti vãmente

nos primeiros uma fonte de lucros mais certa

do que no ultimo.

8 Sois um viajante tão pratico d'estas regiões

que não é necessário mais do que indicar os

objectos geraes da expedição, c deixar á vossa

discrição o leva-la a cabo da maneira mais

conducente aos melhores resultados; tanto

mais que o modo de proceder tem de variar

segundo o estado de paz ou de guerra cm que

achardes as tribus indígenas. Suppondo po-

rém que as cousas se acham pouco mais ou

menos no mesmo estado em que as deixastes

no anno de 1856, convirá observar-sc o se-

guinte plano do operações.

9 Em chegando ao Luabo, uma das fozes do

Zambeze, da parle do sudoeste, será necessá-

rio examinar bem a barra d'aquelle rio nas

baleeiras (que vão preparadas para servirem

de salva-vidas), não só para obviar a algum
risco do Pearl, mas também com a mira na

futura navegação. Tendo atravessado a barra

deveis seguir por diante, com a menor demora
possível, pelo delta do rio, para evitar o risco

das febres, fazendo ao mesmo tempo um rá-

pido exame das suas lortuosidades, e sondando
o leito. Isto pode-lo-hcis provavelmente fazer

na rasão de trinta a quarenta milhas por dia,

de forma que cm Ires ou quatro dias podeis

chegar a Seona, primeiro estabelecimento por-

tuguez na margem do sudoeste do rio.

10 N'esle logar será conveniente, por pre-

caução, adquirir duasou mais canoas para o fim

de vos levarem os objectos pesados e a baga-
gem pelo rio acima, até Tetle. É possível que
o Pearl esteja capaz de ir pelo Zambeze até

mais acima, mas tendo em vista as diffieul-

dades da uavegaçâo fluvial, em geral, c a ab-
soluta necessidade que existe de não expor o
navio colonial ao risco de alguma avaria, ob-
servando lambem o numero de ilhas, de que
o Zambeze está semeado no vosso mappa, não
posso deixar de recommendar-vos muito a
maior cautela no proseguimento da vossa via-

gem. Pôde ser que as difliculdadcs da subida
se vençam; mas é preciso ter sempre na lem-
brança que o Pearl tem de vir pelo rio abaixo
provavelmente diante de uma forte corrente,

e sem muitos recursos que tem na subida ; e
como já disse, o navio não deve expor-sc ao
risco de soffrer alguma avaria. Alagareis por-
tanto canoas em Senna, e leva-las-heis a re-

boque pelo rio acima emquanto esle se achar
desobstruído. Porém quando chegardes ás ifhas

ou encontrardes baixos, escolhereis iramedia-

ta mente um lognr conveniente para parar (pro-
vavelmente ao longo de alguma das ilhas de-
sertas, cm que desembarcastes para dormir na
vossa anterior viagem para baixo), armareis a

vossa lancha de vapor, tirareis para fora as

baleeiras, poreis as provisões e a bagagem pe-
sada nas canoas, e mandareis embora o Pearl,

a (im de que possa, sem risco, continuar a
sua viagem para Ccylào.

11 Assim ficareis reduzido aos vossos pró-

prios recursos; mas se a lancha de vapor ser-

vir, o que é pouco duvidoso, podereis cora ella

c com as baleeiras proseguir seguramente pele

rio acima na mesma rasão de cerca de trinta

milhas por dia, deixando as canoas fazerem

o seu caminho á vela, á sirga, ou a remos,

como é o seu costume. Não parece conveni-
ente tentar levar as canoas a reboque (exce-

pto se a força da lancha, para rebocar, for

maior do que se supponha, ou a corrente mais

fraca), porque, como tendes de vos demorar
algum tempo em Tetle, podem ir ler ali com-
vosco, e assim ficareis mais desembaraçado
para observar o leito do rio e para avançar
com mais rapidez para o paiz elevado e mais
sadio, que (ica acima da entrada da garganta
da Lupala, donde era pouco tempo se pôde
chegar a Telte.

1 2 Como cm Tette podeis estar certo da ami-
gável cooperação dos portuguezes, e é logar

de alguma força, será conveniente que façaeá

n'esla villa o vosso principal deposito, dei-

xando ifclla os vossos sobreselentes de man-
timeutos e provisões, até haverdes escolhido

algum sitio no interior para uma estação mais
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permanente. Como esle é também o posto

avançado da civilisaçào, cumpre arranjar a

transmissão da vossa futura correspondência

c collecçôcs para a costa dc Quilimane.
13 Como nos n I limos territórios tjuc (iram

para cima dc Tetlc o poder supremo está nas
màos de dois ou tres chefes influentes, será

acertado visita-los c convida-los a chamar a

atlcnçào de seus povos para a cnliura do algo-

dão, fornecendo-ihes semente melhor que a

que elles já possuem. Aproveitareis igual-

mente esta occasião para explicar aos chefes

os objectos da expedição, para os convencer
de que os visilaes como commcrcianlc e não
como espia, para lhes indicar o proveito que
tirariam da permutação dos produclos natu-
raes da Africa, como o maríim e o algodão,

pelas manufacturas da Europa, c em geral

para lhes oITcrccer lodos os incentivns, a tim

dc os induzir a abandonarem os sens hábitos

de guerra e rapina, subslituini!o-os por em-
prezas de natureza mais pacifica, qnaes são

as dc agricultura e commercio.
l i O tempo que empregardes em visitar es-

tes chefes habilitará o Official de Marinha para
fazer um exame mais completo da parle do
rio acima e abaixo dc Tetlc, o (|ue c de im-
portância que cllc faça ; c lambem permiltirá

ao geólogo e ao botânico formar uma idea ge-
ral dos recursos do paiz adjacente, verificar

mais circumstanciadamcntc a natureza das
aguas lhermaes, cujas nascentes, que já

tasles, se acham a pequena distancia para o

norte, c especialmente examinar as camadas
de carvào dc pedra que vós adiastes existi-

rem nas margens de Moatize, na distancia dc
poucas milhas para o nordeste dc Telic, pois-

que se perto d este logar, que pôde conside-
rar-sc como o limite da navegação do rio em
agua comparativamente alia, se achasse car-
vão que podesse servir, teria muito mais va-

lor do que noutra qualquer parle, e o «^'des-
cobrimento havia de compensar bem o tempo
empregado cm soa cuidadosa procura.

15 É dc esperar que, ou em Tello, ou nas

iuimcdiações, encontreis os macolohs que tão

fielmente vos acompanha rum na vossi ante-

rior viagem; sc assim for, isso facilitará pro-

vavelmente o proseguimento da vossa em preza,

e apenas preciso dizer (pie, se vos aproveitar-

des dos seus serviços, merecerão presentes ge-

nerosos, como remuneração dc sua fidelidade.

Não só n'csle caso, mas como regra invariá-

vel para ser observada por cada membro da

vossa expedição, cmquanto andar viajando na

Africa, licareis entendendo que se não deve

deixar sem recompensa nenhum serviço que
uru indígena faça a um europeu. Todos os

vossos companheiros em todas as transacções

com os indigeuas deverão diligenciar fazer a

nação ingleza conhecida pelo seu espirito de
justiça c liberalidade, c mostrar que o serviço

fiel nunca ha de deixar de ter o seu galar-

dão.

Itt A vossa demora porém n'esla parle do
rio deve necessariamente ser curta, porque é

essencial seguir cedo para a cachoeira dc Ca-
brabnssa ou Chicova. para experimentar se é

possível subi-la cmquanto a agua no rio está

comparativamente alta, e evitar assim a ne-

cessidade de desmanchar a lancha cm peças

para transportar. Tendo vencido aquclle obs-

tnctth, convirá visitar os chefes Baronia, Me-
gunda. e Moasuma, para explicar o objecto da
vossa vinda, convidando, como fica dito, o

po\o em geral para principiar a cultura c col-

lecçâo das matérias primas de commercio em
logar dc traficar em escravos, e ao mesmo
tempo fazendo especial menção de quanto de-

leslaes aquelle Itálico, e do desejo que lendcs

de estabelecer um commercio de fazenda livre

no rio Zambeze.

17 Tendo subir!:» até algum logar elegível

alem da confluência dos rios Cafue e Zambeze, e

havendo alcançado uma elevação conveniente,

o território em redor deverá ser bem explo-

rado; c depois dc obter o consentimento dc

algum dos chefes ou dos habitantes que sc

achar ter direito ao lerreno, seria acertado

assentar a casa dc ferro que levais comvosro

para servir de estação central. Como o local

escolhido ha de ser provavelmente na encosta

de algum dos montes que bordam o rio, e bas-

laule alto para assegurar n salubridade, pó-

de-sc n'essa altura semear um pedaço dc terra

de irigo, e dc plantas da Europa, para expe-

rimentar, ao passo que o ou Iro pedaço cm si-

lio mais baixo pode ser semeado de algodão e

cana dc assucar, encarregando do seu trata-

mento o chefe de alguma povoação adjacente

a lim de convidar os indígenas a tomarem in-

teresse no resultado.

18 Estabelecido o deposito central, cnlabo-

lado o trato com os indígenas, c organisada a

rotina diária deoceupações e observações scien-

lilicas, convirá expedir gente para explorar o

paiz, e, na occasião de isto se fazer, um exa-

me do syslema do rio teria a maior probabi-

lidade d*c conduzir a proveitosos resultados

porque se jamais o commercio poder vir a ser

introduzido n'eslas regiões, os rios lornar-sc-

hâo provavelmente as vias principaes para o

tralico. A direcção que primeiro sc deve to-

mar depende muito das circumstancias, as

quacs não pódem ser agora previstas; mas se

csliverdes em liberdade para escolher, uma
exploração na direcção do rio para o sudoeste

(marcado no vosso mappa por uma linha poa-
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tuada), seria muilo coavcnicnlc, porque aju-

daria a esclarecer c decidir um ponlo deba-

tido cnlre os geographos, que vem a ser se o

Leam bege (Lccambye) c o Zambeze são o mesmo
rio. Este caminho podia lambem levar-vos á

terra dos vossos antigos amigos os macololos,

com os quaes c seus chefes convém renovar

conhecimento.

19 0 Cafue c os rios que ficam ao oeste e nor-

te parecem também reclamar especial attcnçâo,

e prometter um bcllo campo para explorações,

a fim de verificar se a rede de correntes dc

aguas de que fatiam os indígenas existe ou

não; c, no caso de se achar praticável, dili-

genciar então prosegnir até á principal nas-

cente do Lcambcgc. Também se deverá inda-

gar se a serrania elevada e saudável próxima
dc Cafué se estende mais para o norte ou não.

Comtudo, tanto estes, como outros pontos dc
interesse geogrophico, podem deixar-sc intei-

ramente ao vosso próprio juizo. Só observarei

que as linhas de nivcl, cuidadosamente tira-

das com os vossos barómetros, vos hão dc ser

de grande utilidade muitas vezes, para desem-
baraçar um labyrinto dc correntes c habili-

tar-vos a decidir a respeito dos seus cursos,

c provável connexão.

20 O geólogo c o botânico da expedição
achar-sc-hão então habilitados para prosegui-

rem nos seus estudos especiacs e fazerem excur-
sões mais longas, trazendo as suas eolleeções

para o deposito central, que convirá conservar
para servir dc estação principal. Igualmente se

deverá fazer sem demora uma tentativa, prova-
velmente por meio dc algumas tribus amigas,
para estabelecer communicação com Kolobcng
e Kuruman, que fica muilo para o sul c c a

estação dc missionários mais alTastada da co-

lónia do Cabo, poisque sc este caminho se po-

dessc abrir, seria o meio mais promplo dc
mandar a correspondência para Inglaterra.

Dcver-sc-hão fazer todos os esforços rasoaveis

para effeituar esta communicação.
21 Aindaque estas explorações são muito

para desejar, deveis observar que o Governo dc.

Sua Magcstadc dá mais importância á influencia

moral, que pôde ser exercida sobre o espirito

dos iudigenas por uma família de europeus
bem regulada c ordenada, dando o exemplo
dc bom procedimento moral a lodos os que sc

reunirem cm torno do estabelecimento, tra-

tando o povo com benevolência, c acudindo-
Ihe nas necessidades; ensinando-os a fazer

experiências de agricultura, cxplicando-Ihes

as artes mais simples, repartindo cora cllcs a

instrucçào religiosa, tanto quauto são capa-
zes dc recebe-la, c inculcando-lhes que devem
viver cm paz e ler benevolência uns para com
os outros.

22 O melhor meio deganhar-lhes a amisade

c dar-lhes bons conselhos e soccorros médicos.

É cm parle com cslc fim que a expedição vae
abundantemente fornecida de todos os medica-

mentos precisos, c, como vós bem sabeis pela

vossa experiência anterior, será bom alvitre

offcrecer-lhcs os vossos próprios serviços, as-
sim como os do doutor Kirk, como médicos,

em todas as occasiôcs que forem necessários.

23 K. expedição vae amplamente provida de
presentes, para que era todas as occasiões vos

conformeis com os usos do paiz, fazendo o>-

presentes do eslylo aos chefes das tribus e aos

principaes das povoações que visitardes, rc-

gulando-vos por vosso próprio arbítrio cm-
quaulo ao valor d'clles, mas não oroitlindo

nunca esta pratica.

21 K expedição vae bem munida de espin-

gardas caçadeiras para sc prover de sustento,

c lambem leva armas c munições sufiicicnlcs

para sua defeza. Segundo a descripçâo que
vós mesmo fizestes do paiz, é de esperar que
nào tereis nunca occasião de vos servirdes das

ultimas; porém sempre deveis lembrar bem
nos vossos companheiros que o meio mais se-

guro dc sc livrarem de qualquer ataque con-
siste cm os indígenas verem que eslaes bem
preparados para resistir; ao mesmo tempo dc-

ver-sc-lhes-ha dar ordem rigorosa de traia r o

povo com a maior brandura, dc sorte que ao

passo que conservem a conveniente firmeza,

na caso dc alguma dcsinlclligencia, deligen-

eciem conciliar-lhe os ânimos, tanto quanto o

poderem fazer sem risco da própria seguran-

ça. Observareis sempre a mais slricta justiça

nos negócios que tratardes com os indígenas,

c nunca por caso nenhum consentireis que al-

guém da expedição illuda, insulte ou maltrate

os mesmos indígenas.

25 A. expedição leva cinco chronomclros e

lodos os necessários instrumentos astronómi-

cos c geodésicos, bem como os precisos para as

observações magnéticas e mctereologicás. No
appendice achar-sc-hão inslrucções da Socie-

. dade Real, do professor Owen sobre zoologia,

dc StrW. Hooker sobre botânica, dc Sir Ro-

drick .Murclusion sobre geologia, c do Gene-

ral Sabinc sobre o magnelismo terrestre. Cha-

mareis a altenção de todos os vossos compa-
nheiros sobre estas inslrucções, c exigireis

dellcs que as cumpram tanto quanto o per-

millir a natureza do serviço. OOflicial de Ma-

rinha deverá ser especialmente encarregado

de determinar a latitude, a longitude e a al-

titude acima do mar dc iodas as estações im-

portantes, c dc esboçar um mappa dos paizes

por onde fordes passando.

26 Entre os livros que vos são fornecidos vão

a Africa Polyrjlota de Kollis, e o Vocabulário
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das línguas de Moçambique de Bleck. Todos

1

os membros da expedição deverão fazer-sc se-

nhores da língua fulimana, que é a que ge-

ralmente se falia, bem como aproveitar todas

as occasiões que se ofTcrcccrem para colligir

vocábulos das dilTercntcs línguas e dialectos

indígenas, os quaes deverão ser cscriplos com
um systema uniforme, servindo-se das couso-

antes inglezas, mas dando ás vogaes o som
que lêem nas línguas italiana, hespanbola,

allcmã e na maior parle das mais da Europa,

certos de que os seus serviços são ajustados.

47 Os membros da expedição deverão ficar

bem por dois annos, comtanloquc não aconteça

á mesma expedição algum accidenlc imprevisto,

porque então scr-lhcs-ha livre o voltarem para

Inglaterra, logoquc se oficreça occasião oppor-

tuna. Também se obrigarão a seguir as vos-

sas instrucções como cbefe da expedição, c se

acaso algum individuo se recusar a cumprir

as ordens rasoaveis que derdes, ficaes plena-

mente auclorisado para o mandar embora na

primeira occasião opportuna, cessando o seu sa-

lário desde o dia que julgardes necessário des-

pedi-lo. Se infelizmente adoecerdes, ou even-

tualmente vos impossibilitardes de dirigir a

expedição, recab irá este encargo sobre o com-
mandante Bedingficld; se cllc lambem se im-

possibilitar sobre o doutor Kirk, c depois so-

bre Mr. Charles Livingstone, devendo porem
participar-se immcdintamcnle para Inglaterra,

se for possível, um tal acontecimento, u fim de

se expedirem novas instrucções.

28 Durante a vossa ausência fareis um diá-

rio completo do andamento da expedição; e

remcllereis lodos os trimestres para um porto

de mar, a fim de ser transmittido para Ingla-

terra com.dirccção ao principal Secretario dis-
tado dos Negócios Estrangeiros, um relatório

do sen progresso, com um esboço do caminho
que tiver seguido até áquclla epocha. Tenciono

pedir aos lords Commissarios do Almiranlado

que dècm instrucções ao Official Commandante
no Cabo, para que mande um dos seus cru-

zadores a Quilimanc de tres cm ires mezes,

para ver se acha ofiicios vossos, os quaes cllc

fará toda a diligencia para remcllercom a pos-

sível brevidade para Inglaterra. Procurareis

lambem mandar um duplicado relatório para

a colónia do Cabo por via «leKolobcng eKu-
ruman, se conseguirdes abrir esta communi-
caçfio.

29 Finalmente c vos strictamenle ordenado

que tenhaes o maior cuidado na vossa própria

saude, c na dos vossos companheiros. A expe-

riência dos rios da Africa occidental tem mos-

trado que o livre uso do quinino é um antídoto

cfficaz contra a febre, e por isso ha bem funda-

das esperanças de que pelo emprego dos mesmos

meios se poderá gosar de uma immunidade
similhante na costa oriental. Tenho fé que as-

sim ha de acontecer. Pondo a maior confiança

no vosso zôlo, e no de vossos companheiros,

pela grande causa da civilisação da Africa, de
todo coração vos encommendo, a vós c á causa

a que servis de operários, á salva-guarda do

Omnipotente Arbitro de todos os acontecimen-

tos.

Sou, elc.= (Assignado) Clarendon. = Ao
doutor David Livingstone, Cônsul de Sua Ma-
gestade em Quilimanc.

Cl lXIÍ PORTUGIEZA.

CACiteu-BissAi'.

III."
0 eEx."° Sr.—Tendo servido na Guiné

Porlugucza por espaço de quatro annos e meio,

sendo Governador de Cachcu e Commandante
do destacamento de arlilheria de 1.* linha

cm Bissau, tenho a honra de submelter á con-

sideração de V. Ex.*, c em conformidade dos

desejos por V. Ex.* manifestados, alguns es-

clarecimentos ácerca daquellas nossas posses-

sões, por saber o quanto V. Ex.* se interessa

no augmento c prosperidade das colónias do

Ultramar.

Cachcu, sendo uma praça circulada de po-
voações de gentios, algumas muito próximas,

como são as de Cacanda e Picáu, julgo por

isso que seria de grande utilidade que se leve

a cITcito a substituição da paliçada pelo muro
de pedra c cal, pois assim ficará esta praça

ao abrigo de qualquer tentativa da parte dos

indígenas, c dos contínuos roubos que os mes-

mos commcltcm no tempo das aguas; para este

fim se acha em Mala-Gallinhas, que dista uma
maré de Cacheu, uma grande porção de pe-

dra comprada pelo Governo, c que no anno
de 18ò3 o Ex.

B0 Governador Geral Barreiros

auctorisou para se levar a eífeito similhante

obra, á qual ainda ate hoje se não deu come-

ço, com grande prejuízo dos povos d aquella

praça, que continuadamente está exposla a ser

atacada pelos seus inimigos; podendo a dilá

pedra ser conduzida de Mala-Gallinhas para

Cachcu no lanchão pertencente ao Estado, que
actualmente serve ali de correio para Bissau.

Os baluartes que existem na linha da paliçada

para defeza da praça, devem ser conservados,

fazendo-se-lhes os reparos que necessitam, as-

sim como os da casa forte, que tanto uns como
outros se acham bastante deteriorados.

O quartel do destacamento, que até agora

tem sido coberto de palha, convém que o seja

de telha, não só para evitar a despeza que

annqalmcnte se faz com a compra da palha,
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mas também para sua maior solidez e con-

servação, podendo a telha ser mandada do

Hcino em qualquer navio do Estado, que o

Governo destine para esse fim.

Cachcu, o seu maior c principal commercio

consiste em arroz, cera c coiros, que os ne-

gociantes vendem nos inglczcs, franceses c

americanos, em (roca de outras fazendas, taes

como tabaco, pólvora, augardente e diversos

objectos próprios para uso dos gentios.

Os negociantes dc Cachen obtém das suas

feitorias cm Farini a maior quantidade dc pro-

ducções, que trocam aos estrangeiros pelas fa-

zendas que acima deixo dito.

I)c Zeguichor pouco ou nada posso informar

por (icar bastante distante, c mesmo nunca

ali fui pela grande despeza que ha a fazer com
os presentes aos Régulos, donos dos rios por

onde as canoas passam; o seu commercio c

feito pela maior parte com os franeczes de Ca-

rabanc, de que nenhum interesse resulta para

o Estado, segundo as informações que obtive

cm Cacheu, dc pessoas competentes.

No"districlo dc Cacheu ha abundância dc

boas madeiras para conslrucçào de navios, de
' que o Governo podia tirar grandes vantagens-,

não só mandando-as cortar na epocha com-
petente, que é na secca, mas lambem ter

prompta uma embarcação para as conduzir

logo para o Reino, convindo para esse lim no-

mear pessoa habilitada para dirigir similhante

córlc, que devera ser feito debaixo das irume-

dialas vistas da respectiva auctoridade.

Em Bissau acha-se cm péssimo estado o caes

do desembarque, c a casa da Alfandega ainda

nao foi edificada, havendo-sc mandado do

Reino, ha jã bastante tempo, grande porção

de cantaria, telha, tijolos c outros objectos

para esse fim, mas ainda se uão começaram
similhantes obras. Convém pois -que o Governo
mande edificar a casa da Alfandega, e lazer os

reparos necessários no referido caes, mandan-
do-sc do Reino um arebitecto ou Engenheiro
Civil para dirigir estas obras, visto ler mor-
rido o qtte tinha ido servir cm commissão no

Archipclago dc Cabo Verde.

O syslema ha muito tempo seguido, dc se-

rem arrematados os rendimentos das Alfande-

gas dc Guiné, tem produzido desfalque para

os interesses da Fazenda e bastantes lucros

aos arrematantes; por isso julgo que seria da

maior conveniência para o Governo, que as di-

las Alfandegas sejam administradas por conta

do Estado, observando-sc rigorosa incute os res-

pectivos Regulameutos, u cumprindo executar

a maior fiscalisaçâo nos direitos que ncllas sc

cobrem, para o que muito convém que seja

posta em todo o seu rigor a ultima reforma

das pautas das mesmas Alfandegas, decretada

pelo Governo; c assim deverão reverter a fa-

vor da Fazenda Publica os interesses que ti-

ram os arrematantes.

No Rio Grande de Boiola, petas muitas fei-

torias que ali técm os negociantes de Bissau,

convém que se estabeleça um posto fiscal, pow
de similhante medida devem resultar lambem
bastantes interesses para a Fazenda.

Tendo sido decretado o augmento dc ven-

cimentos aos Ofliciaes e praças de pret que

vão servir em Guiné, pela rtsão de fazerem

maiòr despeza e o clima ser bastante doentio,

ainda tal medida não foi posta em execução,

convindo que o Governo a mande executar

por ser de grande conveniência que estes in-

divíduos, que já com bastante custo para ali

vão servir, sejam contemplados com esse au-

gmento, c mesmo porque assim menos repu-

gnância lerão cm fazer este serviço.

As Igrejas dc Bissau, Gcba, Cacbcu, Farini

c Zeguichor acham-sc providas dc Parochos,

mas actualmente, os padres das duas Igrejas

dc Farini c Zeguichor rctiraram-se para Ca-

cheu, cm consequência dos reparos que nas

mesmos se estão fazendo, isto foi o que os

obrigou a abandona-las; convém portanto que
sc concluam os reparos necessários nas ditas

Igrejas para que aquelics povos não estejam

privados do culto divino, que julgo não deve-

rão ser de grande despeza em attenção i pe-

quena capacidade das ditas Igrejas.

Para que com mais facilidade se encontrem

padres que queiram parochiar nas Igrejas de

Guine, entendo que seria dc conveniência que
alguns naluraes d'ali viessem estudar para o

Seminário dc Santarém, c depois tomarem Or-

dens c assim voltarem para o seu paiz, e se-

riam uteis a si c aos outros.

O clima dc Guiné é máu, c muito princi-

palmente no tempo das aguas, que é de Maio

a Novembro. Os europeus que para ali vão

servir sofTrein bastante na sua saúde, c quasi

sempre licam padecendo do baço, ligado c ou-

tras moléstias interiores, sendo cu também um
dos que muito padeci; comtudo, lendo bas-

tante regularidade na vida, abslendo-sc da

cassimba que tanto mal causa dc noite, c do

ardente sol, quanto as circumslancias o per-

niillircm, isto logo no começo da sua residên-

cia ifaqucllc clima, porque passado certo es-

paço de tempo que sc adquira estar, por as-

sim dizer, aclimatado, julgo que sc pódc exis-

tir sem grande receio, procurando fugir a

pratica dc quaesquer excessos sempre ruino-

sos.

Esta breve exposição sobre o estado das nos-

sas possessões de Guiné, de que trato, c dc

alguns melhoramentos que ncllas se devem

introduzir, e que tenho a honra dc submetter
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aV. Ex.*, é o qatRlò posso informar por al-

guns conhecimentos que ali adquiri dos cos-

tumes cfaquelles povos e das suas necessida-

des, sentindo^ião poder fazer igual informa-

ção pelo que respeita a algumas das Ilhas do
Arrhipelogo pela pouca residência que nellas

tive, o que melhor poderão fazer indivíduos

que ali tenham residido c permanecido por

mais tempo.

Deus guarde a Y. Ex.*= Lisboa, 31 de Ou-
tubro de 1857. «III.- e Ex.

00
Sr. Visconde

dc Sá da Bandeira, Ministro e Secretario d'Es-

tado dos Negócios da Marinha c Ultramar.=
Ventura Jo*è, Capitão do Exercito.

COLOMA
UO CABO I»E BOA ESPERANÇA.

BREVE KOTICIA POR AI.FREIM) DUPRAT.

Foi no anno de 1628, debaixo do excel-

lenle governo de Sir Lowry Cole, que esta co-

lónia principiou systema ticamente a progre-

dir, augmentando de uma maneira espantosa

as suas producções, o seu trafico, os seus

rendimentos e a sua alta importância como
uma das Colónias mais florescentes da Coroa

de Inglaterra; c como illustração d'isto bas-

tavam alguns breves dados estatísticos relati-

vos especialmente á sua exportação, da qual

a IS, vinho, couros, formara os principaes

items. N esta colónia a exportação da lã foi

Era 1833 1 13:077 arral.

Em 1843 ' 1.754:733 >

Em 1853 7.864:f»08 »

Em 1855 12. 016:415 »

Era 1856 14.920:988 »

Em 1857 16.000:000 »

Sem duvida causa surpreza este uniforme c

rápido progresso, c assim mesmo olfcrece esta

colónia mais vasto espaço para melhoramen-
tos. A exportação dos vinhos foi a seguinte-.

Era 1853 271:767 26:799 £
Em 1854 361:253 39:165

Era 1856 616:749 72:000

Em 1857 923:660 137:000

Sem contar a immensa quantidade que se

consome no interior.

As minas dc cobre produziram, durante os

cinco annos precedentes, a saber:

Era 1853 227 tonel.

1854 1:084 »

Em 1855 1:804 tonel.

Em 1856 2:660 •

Em 1857 3:500 »

.Mineral, contendo 30 por cento dc cobre,

não se podendo transportar immensas quan-
tidades de mineral mais inferior, por serem
mui dispendiosos os meios dc comlucção.

Logo, a exportação desta colónia subiu

n este anno ao valor de £ 2.000:000, e a

sua importação foi de £ 2.509:000.

Lançando a vista sobre os rendimentos co-

loniaes e gastos nos últimos vinle annos pas-

sados, acha-se a mesma indicação de progresso

e prosperidade.

Em 1837 foi o seu rendimento. ... 167:037 £
Em 1817 222:013
Em 1857 400:UOO

Passando porém aos mappas estatísticos con-
vém fazer algumas observações sobre o aspe-

cto industrial, politico c social d esta colónia.

Muitos melhoramentos se t£em elTcctuado,

dando-se principio a um novo systema dc ir-

rigação, de grandes estradas abertas através

de altas montanhas, prometlendo sobretudo

ainda maiores interesses os novos caminhos

dc ferro que cm breve se principiarão, dando
ingresso a um continuo fluxo dc immigraçâo

europca.

Sobre a posição social d esta colónia c suf-

ficienle dizer que geralmente são os seus ha-

bitantes pacíficos, honestos e dados á reli-

gião; os crimes so se encontram nas classes

as mais baixas d'csla communidade; atlcndeu

o Governo devidamente á educação do povo,

e desde vinte annos a c~ln parte, que o sys-

tema de educação adoptado tem preenchido

devidamente o que d elle se esperava; com-
tudo esse mesmo systema necessita de alguma
alteração, visto o grande augmenlo c prospe-

ridade d esta communidade. Na próxima ses-

são do Parlamento, uma das questões mais

importantes a tratar, será sem duvida a reor-

ganização das instituições dc educoção. sobre

bases mais amplas, ti rmes c comprehonsiveis.

A legislatura na sessão do anno findo ador-

ptou varias importantes medidas para o me-
lhoramento d'esta colónia, entre as quacs se

contam a introducção de emigrados de todas

as classes, especialmente trabalhadores, crea-

dos, operários de oflicios mecha nicos, a re-

ducção dos direitos dc transmissão nos bens

do raizc a edificação dc novas prisões, a con-

strucçào dc um porto de refugio, a construc-

ção dos caminhos de ferro.

Publicaram-se valiosas obras, entre ellas o

Diccionario do dislincto Missionário Mr. Dohne
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da língua zula cafre, o qual, não obstanlc o

"seu valor intrínseco, é o único Diccionario

desta língua africana ainda publicado.

CABRA DE ANGORA.

Commissão Mixla da cidade do Cabo.—N.°

10.s]||.M eGx."*Sr.B=No segundo numero
de uma publicação mensal The Cape Monthly

Magazine, vem transcripta uma Memoria de

Mr. Julius Mozenlhal sobre a inlroducção do

Angora Goat, cabra de Angora, n'esta coló-

nia. Alguns d'cstes valiosos animaes foram tra-

zidos aqui de tempos a tempos da Asia, porém

nunca em numero sufficiente para a formação

de rebanhos de pura raça, nem mesmo para

alterar até certo ponto o caracter daquelles

aqui nascidos.

A cabra do Cabo, da mesma maneira que
o carneiro do Cabo, a que chamam de cinco

quartos, não produz lã alguma; a cabra de

Angora, como o carneiro merino, produz um
vello de lã de grande valor; o preço da lã da

cabra de Angora anda por 1 soldo c 11 di-

nheiros a i soldos e 2 dinheiros por libra, e

uma cabra crescida produz um vello annual-

mente de Ires a quatro libras de peso no va-

lor de i shillings a 8 soldos. No decurso de

vinte a trinta annos, de seis a oito milhões

de carneiros do Cabo se transformaram, de
um rebanho desliluido de lã, em outros d elia

bem cobertos, tudo pelo constante augmento
ou a ccessão de animaes superiores vindos da
Austrália c da Europa, cm pequeno numero e

não com grande despeza. É mais do que pro-

vável que uma similbanle mudança possa vir

a elTecluar-se no caracter dos rebanhos das

cabras, que aqui se contam aos milhares. Os
vastos terrenos, que á primeira vista parecem
estéreis e sem vegetação apparente, podem dar

sustento a imroensos rebanhos d estes animaes.

O valor annual da lã dos carneiros em pro-

ducçâo n esta colónia anda por um milhão de
libras sterlinas ; é pois provável que com a

mesma prudência e prevenção os lavradores

do Cabo possam addicionar outro milhão an-
nualmenle de vellos de lã da cabra de Angora.
A primeira experiência leve logar ha cousa

de quinze annos, feita por um Coronel da ín-

dia, aqui com licença. O numero era pequeno,
e as difficuldades de obter a raça pura muito

maiores do que tinham os importadores do

carneiro merino; comludo algumas d'ellas fo-

ram introduzidas cm vários districtos d esta

colónia.

No districlo dc Winterfeld existe um reba-

nho de cabras de Angora, abastardadas, dc

seiscentas a setecentas cabeças; o pcllo é mui
branco e comprido, porém, não se tendo in-

troduzido entre cilas nova raça ou novo san-

gue por muitos annos, tornou-se a sua lã ás-

pera e sem valor algum. Mr. Mozenlhal, ne-

gociante d'esta praça, obteve cm fim, depois

de grandes esforços, importar aqui grande nu-

mero d'aqucllas cabras, que se venderam de

100 a 120 £ por cabeça.

Com o movimento commercial de dia para

dia com os paizes aonde abundam aquellas es-

pécies, por via do Mediterrâneo, Mar Roxo e

Golfo Persico, espera-se que diminuirão as

grandes difficuldades de se obterem, se o con-

summo vier a augmenlar gradualmente.

A inlroducção de similhantes animaes, não
digo só em Portugal, mas nas nossas colónias,

tanto a Oeste como a Leste, deve vir a ser

um dia a origem de grandes melhoramentos,

c de exportação, induzindo os naluraes a en-

tregarem-se a um cuidado inteiramente de seu

gosto, pois sendo elles pela maior parte po-

vos nómades, o cuidado de atlender a seus

rebanhos augmcnlará em proporção dos novos

recursos e novas commodidades que Ibes bio

de provir da venda do producto de seus reba-

nhos outr'ora nullos.

Em separado lenho pois a honra de levar à

presença dc Y. Ex.', debaixo de bandas, os dois

primeiros números do Monthly Magazine, ten-

do eu marcado o logar onde vem descripta

aquclla nova especie dc gado. Por esla mesma
occasião rogo a V. Ex.* queira desculpa r-me

se mando ao mesmo tempo um folheto que seu

auclor, Mr. Baylcy, me ofiereceu sobre a mo-
léstia do gado cavallar (Ilorse Sickness) que
sei eu lavra com espanto nas nossas colónias

de Oeste. Parece porém que aquella fatal doen-

ça c ainda um myslerio, como a cholera, a

doença que dá nas batatas, nas vinhas, a fer-

rugem no trigo, ou a doença pulmonar no gado
vaccum, que se não pôde curar. Este folheio

contém alguns remédios e prevenções insinua-

das pela experiência, que podem ser úteis na

pratica entre nos.

Deus guarde a V. Ex.'=Cidadc do Cabo,
22 de Fevereiro de 1 857 . =Ill.mo c Ex.*° Sr.

Marquez dc Loulé.=yt//r«fo Duprat.
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PAUTE NÃO OFFICIAL.

ASIA.

KOT1CI.V DOS LIMITES DO ARCEBISPADO DE GOA
E DAS DIOCESES DK TODA A ASIA ORITNTAL

Escripla cm 1775.)

A capital dc Goa, fundada na Ilha de Is-

suáry, que na língua do paiz significa trinta

bairros ou aldeãs, foi conquistada a segunda
vez a 25 de Novembro de 1510, pelo Go-
vernador AfTooso dc Albuquerque, e em me-
moria da Santa, cm cujo dia conseguira o.

trlumpho, mandou El-Rei D. Manuel, pelos

annos de 1518, fundar a Igreja de Santa Ca-
tbarina, nomeando-a Padroeira da cidade, c

para a governar espiritualmente enviou a D.
Duarte Nunes, da Ordem dos Pregadores, Bispo

de Laodicéa, no mesmo anno-, recolhendo-se

este Prelado no anno dc 1529, lhe succedeu
D. Fernando Vaqueiro, da Ordem dos Meno-
res, que chegando a Goa em 1531, governou
até' 1535, e fallcceu em Ormus.

Pelos annos de 1532 se principiou a fun-

dar a Cathcdral dc Goa, com a invocação da

mesma Santa Padroeira, por ordem de El-Rei

D. João III, o qual conseguiu do Papa Cle-

mente VII a confirmação dc Bispo na pessoa

de D. Francisco dc Mello, que falleccu em
Lisboa pouco antes dc navegarem as naus para
a índia; e nomeando o mesmo Soberano ou-
tro Francisco de Mello, não aceitou a digni-

dade: de sorle que no anno dc 1537 foi sa-

grado em Lisboa D. João de Albuquerque, da

Ordem dos Menores, cm Bispo de Goa, confir-

mada lambem Calhedral por Paulo III pela Bul-

la
1 jEquum reputamus, dc 3 de Novembro dc

1534, fazendo-a então sulTraganea do Fun-
chal.

No tempo deste Prelado eram os limites da
Cadeira de Goa, do Gabo da Boa Esperança
até á China, como diz a mencionada Bulla no

> D. Antonio Caetano de Sousa, nas Provas da His-

toria Genealógica, tom. «.*, pag. 733.

ANN. DO C.WLT.—fÀlT» NÍO OrT.—SEftlBI.

§ 5.* ibi : Nec non ipsius districtum, seu ter-

ritorium, ac Insulam de Goa hujusmodi
,
prout

a fine diaeesis Sancti Tkonue, et Capite de Boa
Speranca usque ad Indiam inclusive, et ab ín-

dia usque ad Ckinam protendilur; c assim se

conservaram até ao anno de 1557, com a exce-

pção somente da Ethiopia, para onde o mesmo
Papa Paulo III creou em 1539 D. João Ber-

mudes com titulo de Palriarcha de Alexandria;

e, recolhido esse Prelado a Lisboa aonde mor-

reu, foi seu successor D. Belchior Carneiro,

da Companhia Ignaciana extincta, que che-

gando a Goa cm 1555 nunca foi a Ethiopia,

c depois governou o Japão.

Sendo já fallecido na Cadeira metropolilica

e primacial do Funchal o Sr. D. Martinho dc

Portugal, e reduzida a de Goa a su (Traganea

do Arcebispado dc Lisboa, a instancias de El-

Rei D. Sebastião foi creada a mencionada Ca-

deira dc Goa cm archicpiscopal, primacial c

melropolitica do Oriente pelo Papa Paulo IV,

na Bulla 1 Etsi Sancta
t
et immaculala, de 4

dc Fevereiro dc 1557 (no mesmo dia c anno
erigiu as Cathcdraes dc Cochira e Malaca suf-

fragancas do Goa por duas Bulias 3 que prin-

cipiam pelas mesmas palavras Pro excellenti

prmminenlia Sedis Apostólica;), commcUcndo
o Papa ao Sr. Arcebispo de Lisboa, com pare-

cer dc Sua Magestadc, a assignação dos limi-

tes das referidas Ires Dioceses, como se lè na

dita Bulla: Etsi Saneia ibi. Et insvper prefa-

tum .... et pro tempore existentem Archiepis-

copum Ulixbonensem Indium super specificatione

locorum, ac distinclione terminorum, et limitum

tam Pronintia Goanensis, quam Malachanensis

et Cochinencis.

Por mais que me fatiguei não pude desco-

brir a assignação dos limites das ires Dioce-

ses que, com o Régio Beneplácito, fez o Sr.

D. Fernando dc Menezes c Vasconccllos 1
, Ar-

> D. Antonio Caetano de Sonsa, nas Provas da His-

toria Genealógica, to». 3.% pag. «05.
* Idem, tom. pag. «08, utque má SIS.
3 Idem, tom. »., pag. 741

.
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cebispo de Lisboa n'aquelle tempo; mas como
também é evidente o conhecimento da causa

derivado do seu effeito, por este sei, que sc

adjudicou á Cadeira Primacial dc Goa o vasto

districto de toda a costa da Africa e As :a do

Cabo da Boa Esperança para dentro até á ci-

dade de Cananor, que são muito mais de duas

mil léguas, a saber: cm Africa, Inhambane,
Sofalla, Manamotapa, Sena, Moçambique. Qui-

loa, Mombaça, Patte, ele. ; e na Asia, Ormuz,
Dio, Damão, toda a costa do Norte, toda a

de Goa e toda a do Sul até á mencionada ci-

dade, que dista ao norte d'csla capital cin-

coenta e sei3 léguas.

Todo este dilatado limite com o correspon-

dente Mediterrâneo governaram os Es."" e

Rev.*" Srs. Primazes da Índia, D. Gaspar de

Leão ou Pereira, que por duas vezes regeu o

Arcebispado de Goa, e celebrou o primeiro e

segundo Concilio provincial D. Jorge Temudo,
D. Henrique de Távora, D. Vicente da Fon-

seca, que celebrou o terceiro concilio em 1585,

e todos tres foram da Ordem dos Prégadorcs,

D. Matheus de Medina, da Ordem militar dc

Christo, e celebrou o quarto em 1592, e D.

Aleixo de Menezes, Eremita, que celebrou o

quinto Concilio em 1606.

No tempo d'este ultimo venerável metropo-

tano, creio, se diminuiu o território da Ca-
deira Primacial pela parte do Norte com as

ercações das administrações episcopaes dc Or-
muz (conquistado aos portoguezes pelos per-

sas, favorecidos dos inglezesem 1622), Sofalla

e Sena, dos quaes apenas existe o adminis-

trador episcopal de Moçambique, confirmado

por Paulo V, na Bulla 1 In supereminenti Mi-
litantis Ecclesus Specula de ti ... . de 1612

;

porém pela do Sul ficou inalterável o seu li-

mite até á cidade de Cananor, como declara

o mesmo Sr. D. Aleixo dc Menezes na provi-

são de 22 de Dezembro de 1610 2
§ 2." (de

que logo faltarei) nas palavras ibi: Et ex hac

qua tribus fere leveis a Cananoren si

Urbe, in qua Goensis Dicecesis limitatur, dis-

tat, ete.

Por este tempo era já fallecido Mar Abra-
ham, ultimo Arcebispo caldeo de Angamale,
cujo districto comprehendia somente o Medi-
terrâneo do Malabar; era também já reduzida

a sua Cadeira Archiepiscopal a Episcopal suf-

fraganea de Goa por Clemente VIII, na Bul-

la
3 In supremo Militantis Ecclesia* solto, dc 4

de Agosto de 1600; porém, a instancias de

El-Rei D. Filippo III, foi a mencionada Cadeira

elevada a Archiepiscopal, mudando-lhe Paulo

Vno anno de 1605 o titulo de Angamale em

I Bullar. Collect. pag. (86.
* Ead. Collect. pag. «31.
> Ead. Collect. pag. «11.

Cranganor, creando em seu primeiro Arcebispo

latino D. Francisco Rós ou Rodrigues, catalão

de nação c da Companhia ignaciana extincta.

Este Prelado de Cranganor (n qual cidade

pertencia antes ao de Cochim) contendeu com
o Sr. D. André dc Santa Maria, da Ordem dos

Menores, Bispo de Cochim, sobre os limites

das respectivas Dioceses, c a instancias do
mesmo Filippo III, o referido Papa Paulo V,

pelo breve Cum nobis, de 3 dc Dezembro de

1609, commclleu ao Ex."
0
c Rev." a

Sr. Primaz

D. Aleixo de Menezes a assignação dos limi-

tes das mencionadas Cadeiras, c efiectiva-

mente a concluiu o referido Metropolitano por

sua Provisão de 22 dc Dezembro de 1610,
que começa: «D Fr. Alexitis de Menezes» ';

esta assignação c divisão foi confirmada pelo

mesmo Papa, na Bulla* Alias postavam, de 6

de Fevereiro de 1616, sendo já .Metropoli-

tano de Goa o Ex.
n" e Kcv Sr. D Chris-

lovão de Sá ou dc Lisboa, da Ordem de S. Je-

ronymo.

Destes evidentes princípios sc segue a con-
clusão, que o limite territorial da Cadeira Me-
tropolilica de Goa é de cento c quarenta e

seis léguas dc costa, que tantas vâo (exce-

ptuando Dio) da cidade de Damão ate á de Ca-
nanor, a saber: dc Goa até Damão, ao Nor-
te, noventa, c de Goa até á cidade de Cana-
nor, ao Sul, cincoenla e seis; e também todo
o Mediterrâneo dc Oeste a Leste que lhe cor-

responde.

Na praia ou costa d esta longitude de Norte

a Sul, tem o Arcebispado dc Goa cento c cio-

coenta e cinco Parochias, c as do Norte e Sul

se distribuem por oito Varas dc Vigários Fo-
ra ncos, pela maneira seguinte:

Na cidade de Dio é o Vigário da Yara Prior

da Collegiadá de Nossa Senhora da Conceição:

tem quatro Beneficiados, e na sua jtirisdicção

A Freguezia de S. Thomé.
A Freguezia de Santo André de Brancavará.

0 Vigário da Vara de Damão é Prior da Col-

legiadá do Bom Jesus: tem quatro Beneficia-

dos, e domina
A Freguezia dos Remédios, fora dos muros.

A Freguezia dc Nossa Senhora do Mar do
Forte dc S. Jeronymo.

Nas terras do Norte, possuída pelo Ma rata

desde 17 de Maio dc 1739, ha duas Varas: a

de Baçaim tem as igrejas seguintes:

A Freguezia do Espirito Santo.

A Freguezia do Monte Calvário.

A Freguezia dc Santiago de Agaçaim.
A Freguezia de Nossa Senhora das Mercês.

A Freguezia de Nossa Senhora dos Remé-
dios.

1 Bullar. Collect. pag. 8*5.
* Ead. Collect. pa?. *5«.
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A Freguezia de Nossa Senhora da Graça.
A Freguezia da Madre de Deus de Palie.

A Freguezia de S. Miguel de Buriui.

A Freguezia da Salvação de Caranjá.
A Freguezia de Mahim Queime.
A Freguezia do Rosario de Trapor.
A Vara de Taná da Ilha de Salceie do

mesmo Norte, conquisto d o pelos in^lezes ao
Marata n'este presente anno de 1775, go-
verna as Igrejas seguintes:

A Freguezia de S. Joào Baptisla de Taná,
tresladada agora para o Hospício de Santo An-
tonio dos Reformados.

A Freguezia da Senhora de Belém de Dom-
grira.

A Freguezia de Santa Cruz de CorJem.
A Freguezia de Santo André dc Bandorá.
A Freguezia dc S. João Evangelista de Coo-

dolim.

A Freguezia da Santíssima Trindade.
A Freguezia de S. Braz de Ambolim.
A Freguezia dos Remédios de Poncér.

A Freguezia da Assumpção de Magatana.
A Freguezia da Conceição de Manapaur.
A Freguezia da Nazarelh dc Bainel.

A Freguezia da Saúde de Versava.

A Freguezia dc S. Sebastião de Marolim.
A Freguezia do Amparo de Viar.

A Freguezia de S. Thomé de Pari.

A Freguezia de S. Boaventura de Aren-
gai.

A Freguezia do Soccorro de Maroly.

A Freguezia da Senhora do Egyplô dc Ca-
bana.

A Freguezia do Xaul.

Na Fortaleza dc Tiracol ha a Ermida de
Santo Antonio, cujo Capellão administra pa-
rochialmenle os christàos habitantes no dis-

tricto da referida Fortaleza.

Freguezias dc Bombaim, quatorze.

Ao Norte da Ilha de Goa se situa a Pro-
víncia de Bardez, que tem vinte e quatro Fre-
guezias, cujos fundadores c numero de almas
é o seguinte:

A Freguezia do Collegio dos Reis Magos,
fundada cm 1555 pelo Custodio franciscano,

Fr. João Noé, com 3:840 almas,

A Freguezia da Santíssima Trindade dc Na-
goa, fundada pelo mesmo, no anno dc 1560,
com 4:343 almas.

A Freguezia de Nossa Senhora da Esperan-
ça de Candolim, fundada no mesmo anno pelo

Custodio franciscano, Fr. Pedro de Bclcm, com
3:840 almas.

A Freguezia do Salvador de Serulá, fuudada

no anno de 1565 pelo Custodio Fr. Francisco

do Salvador, com 2:860 almas.

A Freguezia dc Santo Antonio de Seolim,

fundada no anno de 1568 por dois portugue-

ses, sendo Prelado dos franciscanos o mesmo
Custodio, com 3:742 almas.

A Freguezia de S. Thomé de Aldoná, fun-

dada no anno de 1569 pelo Custodio Fr. Fer-

nando da Paz, com 3:017 almas.

A Freguezia de Nossa Scobora dos Remé-
dios de Nelur, fundada no dito anno pelo

mesmo Custodio, com 1:248 almas.

A Freguezia das Chagas de S. Francisco

de Coluale, fundada no anno de 1591 pelo

Custodio Fr. Mannel Pinto, com 2:660 almas.

A Freguezia de S. Jeronymo de Mapusá,
fundada no anno de 1594 pelo Custodio Fr.

Jeronymo do Espirito Santo, com 3:854 al-

mas.

A Freguezia de Santo Aleixo de Calangule,

fundada pelo mesmo Custodio, no anno de

1595, com 7:304 almas.

A Freguezia de S. Miguel de Anjuna, fun-

dada no anno de 1603 pelo Custodio Fr. Mi-

guel de S. Boaventura, com 6:658 almas.

A Freguezia de S. Diogo de Guerim, fan-

dada pelo mesmo Custodio no anno de 1604,

com 2:666 almas.

A Freguezia de Santa Izabel de Oeçaim,

fundada no anno de 1624, pelo Padre Pro-

vincial Fr. Antonio Fagundes, com 1:550 al-

mas.

A Freguezia dc S. Cbrislovão de Tevim, fun-

dada no anno de 1636, pelo Provincial Fr.

Francisco de Barcellos, com 3:763 almas.

A Freguezia de Nossa Senhora da Concei-

ção dc Moira, fundada pelo mesmo Padre Pro-

vincial no mesmo anno, com 1:261 almas.

A Freguezia de Santa Anna de Parra, fun-

dada no anno de 1619 pelo Padre Fr. João

Moniz, com 3:236 almas.

A Freguezia de Nossa Senhora da Victoria

de Reverá, fundada no anno de 1653 pelo

Padre Mestre jubilado Fr. Manuel Baptista,

com 2:i35 almas.

A Freguezia de S. João Baptista de Piler-

ne, fundada no anno de 1658 pelo Padre Fr.

Diogo de Santa Clara, com 2:063 almas.

A Freguezia de Nossa Senhora do Soccor-

ro, fundada pelos gaocares da dita aldeia, no

anno de 1667, com 3:180 almas.

A Freguezia do Senhor Jesus de Naxonolá,

fundada pelos gancares da peferida aldeia no

anno dc 1679, com 745 almas.

A Freguezia dc Nossa Senhora de Penha de

França, fundada na fórma em que está pelos

Religiosos franciscanos em 1654, e doada á

Religião, sendo Ermida com encargo de Ca-

pella, por D. Anna de Azevedo, em duas es-

cripluras datadas em 1616 e em 1623; tem

4:533 almas.

A Freguezia de S. Lourenço de Linhares,

fundada por D. Miguel de Noronha, Coode

t
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de Linhares, Vicc-Rei da índia, e doada á

Religião de S. Francisco pelos annos de 1634.

Erigiu-se em Parochia no fim do século pas-

sado, sendo Primaz do Oriente o Ex.
B0

e Rev.™
0

Sr. D. Agostinho da Annunciação, adjudican-

do-lhe a christandade do palmar de Sinchi-

rim, que antes pertencia á Freguezia de Can-
dolim, por se formar o muro da cidadella da

Aguada, que impedia de noite a brevidade da

administração dos Sacramentos da sua antiga

Parochia.

A Freguezia de Nossa Senhora do Mar de

Oxcl, fundada pelo Padre F. Franco, Vigário de

Santa Luzia, em 1663, c doada pelo mesmo á

Religião de S. Francisco com institnição de Ca-
pella, e para allivio da grande longitude da dita

aldeia á Igreja de Siolim, sua Parochia, no caso

que se lhe quizesse adjudicar a christandade,

o que com effeito se fez; tem 1:115 almas.

A Freguezia de Nossa Senhora Madre de Deus
de Pomburpá, fundada por Luzia da Madre de

Deus, Terceira Franciscana, pelos annos de

1679, e doada pela mesma á Religião de S.

Francisco em Capella; tem 2:306 almas.

Ao Norte da Ilha de Goa estão as Ilhas de

Chorão, Divar e Santo Estevão, com as Frc-

guezias seguintes:

A Freguezia de S. Bartholomcu de Chorão,

com i:087 almas.

A Freguezia da Senhora da Graça, com
8:832 almas.

A Freguezia da Senhora da Piedade de Di-

var, com 3:215 almas.

A Freguezia de S. Mathias de Malar, com
2:360 almas.

A Freguezia do Espirito Santo de Naruá,

com 1:020 almas.

A Freguezia de Santo Estevão da dita Ilha

ignoro as almas qne tem.

A Ilha de Goa tem as trinta c três Parochias

seguintes

:

A Sé Primacial c Metrópole da índia, com
um Cura, que administra 533 almas.

A Collegiada com Prior, 4 Beneficiados o

182 almas.

A Collegiada de Nossa Senhora da Luz, com
Prior, 4 Beneficiados e 62 almas.

A Freguezia das Chagas da Ribeira, pro-

vida ad nutum com as almas que moram den-
tro dos seus muros.

A Freguezia de Santo Aleixo, com 58 almas.

A Freguezia da Santíssima Trindade, com
32 almas.

A Freguezia de S. Thoiné de Banaquiri,

com 137 almas.

A Freguezia de Santa Luzia de Guirialy,

com 194 almas.

A Freguezia de S. Pedro de Panelim, com
1:794 almas.

A Freguezia de Nossa Senhora da Ajuda

de Ribandar, com 3:092 almas.

A Freguezia da Conceição de Pangim, com

2:198 almas.

A Freguezia de Santa Ignez de Taleigâo,

com 1:636 almas.

A Freguezia de S. Miguel de Taleigão, com

2:374 almas.

A Freguezia de Santa Barbara de Morbim

Grande, com 6i3 almas.

A Freguezia das Mercês de Morbim Pequeno,

com 1:437 almas.

A Freguezia dc Santa Cruz de Calapor, com

2:044 almas

A Freguezia de Nossa Senhora de Belém de

Bambolim, com 157 almas.

A Freguezia de Santa Maria Magdalcna do

Serdão, com 847 almas.

A Freguezia do Rosario de Curca, com 7S5

almas.

A Freguezia de Santa Anna de Taladim,

com 590 almas.

A Freguezia da Senhora do Loreto de Moila,

com 162 almas.

A Freguezia dc S. Simão de Gancin, com
299 almas.

A Freguezia da Senhora de Guadalupe dc

Batty, cora 968 almas.

A*Freguezia de Santo André de Goa Velba,

com 2:275 almas.

A Freguezia dc S. Lourenço de Agaçaim,

com 2:925 almas.

A Freguezia de S. João Evangelista dcNeurá,

com 1:052 almas.

A Freguezia de Nossa Senhora do Amparo
de Mandur, com 1:116 almas.

A Freguezia deS. Matheus dc Azossim, com

213 almas.

A Freguezia dc S. João Baptista de Caram-

bolim, com 624 almas.

A Freguezia de Santiago dc Banastarim,

com 158 almas.

A Freguezia dc S. João dc Sahagu de Cor-

lim, com 687 almas.

A Freguezia de S. Braz de Guadaly, com

756 almas.

A Freguezia de S. José de Daugim, com
313 almas.

As Províncias de Pondá e Zambaulim, con-

quistadas no anno de 1763 peloVice-Rei Conde

da Ega, tem duasCapellasou Freguezias, com

as chrislandades seguintes:

A Freguezia de Santa Anna, com 2:706

almas.

A Freguezia de S. José de Serudá com 1 :722

almas.

Ao Sul da Ilha de Goa está a Província dc

Salcete, com 25 Freguezias e as chrislanda-

des seguintes:
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A Fregaczia dc Nossa Senhora das Neves
de Rachol, com 2:632 almas.

A Freguezia de San lo Aleixo de Cortaiim,

com 5:068 almas.

A Freguezia da Senhora dc Belém dc Xan-
dor, com 2:112 almas.

A Freguezia da Esperança de Cbimchinim,
com 3:758 almas.

A Freguezia de Nossa Senhora da Saúde de
Coculim, com 3:814 almas.

A Freguezia da Senhora dos Marlyrcs dc
Asolná, com 5:967 almas.

A Freguezia da Senhora do Soccorro de Ca-
ramona, com 2:676 almas.

A Freguezia dc S. Miguel de Orlv, com
1:338 almas.

A Freguezia de Nossa Senhora da Gloria de
Varcá, com 1:135 almas.

A Freguezia de S. João Baptista dc Benau-
lim, com 3:510 almas.

A Freguezia do Rosario dc Navellim, com
1:423 almas.

A Freguezia do Espirito Santo de Margâo,
com 6:567 almas.

A Freguezia da Senhora do Pillar de Serau-

lim, com 906 almas.

A Freguezia da Senhora das Neves da Raya,
com 3:456 almas.

A Freguezia do Salvador dc Lotulim, com
3:236 almas.

A Freguezia dc Santa Cruz dc Verna, com
3:379 almas.

A Freguezia da Senhora das Mercês de Co-

luá, com 2:805 almas.

A Freguezia da Senhora dos Remédios dc

Betai ha tim, com 1:547 almas.

A Freguezia da Madre de Deus dc Majurda,

com 3:194 almas.

A Freguezia de S. Thomé de Cansaulim,

com 2-.5U almas.

A Freguezia da Assumpção do Yelção, com
1:944 almas.

A Freguezia de Santo André de Mormugão,
com 2:392 almas.

A Freguezia de S. Francisco Xavier deChi-
calim, com 1:907 almas.

A Freguezia de Nossa Senhora da Saúde de

Sancoale, com 1:962 almas.

A Freguezia de S. Filippo e Santiago dc

Cortaiim, com 2:752 almas.

Ao Sul da Província de Salcete se situa a

Fortaleza do Cabo da Rama, que do anno de

1764, em que entrou no dominio portuguez,

até ao presente, tem um Capellào com júris-

dicçào parochial nos habitantes da dita Praça

e seus subúrbios; c ao Sul deste sitio, por

distancia dc seis léguas, ha as Parochias se-

guintes:

A Freguezia do Seumser.

A Freguezia de Ancolá.

Ao Oeste desia Igreja fica a Ilha deAnge-
diva, Praça portugueza, e n'ella eslá

A Freguezia de Nossa Senhora das Brotas

com 832 almas.

No Reino do Canará hoje possuído pelo Ay-
darly Kan, tem o Arcebispo de Goa quatro

Vigários da Yara, aos quaes se distribuem as

Igrejas seguintes:

A Freguezia do Salvador do Mundo.
A Freguezia de Nossa Senhora dos Remé-

dios do Gulmaná.
A Freguezia dc S. Francisco Xavier dc

Xandor.

A Freguezia da Senhora do Rosario.

A Freguezia da Senhora do Bom Successo

de Bedrul.

A Freguezia dos Milagres de Calianapor.

A Freguezia da Conceição de Gangalim.

A Freguezia de S. Pedro de Nilavár.

A Freguezia de Nossa Senhora da Concei-

ção.

A Freguezia da Saúde de Sirvaó.

A Freguezia dos Remédios de Querem.
A Freguezia dc S. Lourenço dc Carcól.

A Freguezia de Nossa Senhora do Rosario.

A Freguezia da Senhora dos Milagres.

A Fitguezia do Menino Jesus do Banlual.

A Freguezia do Salvador do Mundo de

Agrar.

A Freguezia de S. José de Pizar.

A Freguezia dc Nossa Senhora Mãe dc Deus

de Magor.

A Freguezia dc Santa Cruz dc Bidrem.

A Freguezia de Jesus Maria José de Omozur.

A Freguezia da Senhora das Mercês de

Ulala.
*

No rio Ulala, que deu o nome á povoação

d onde se fundou esta ultima Igreja, acaba o

Reino do Canará, e ao Sul d'clle fica o Monte

de Ly, em cuja ponta lêem os inglezes uma
fraca bateria guarnecida de sypaes, regular-

mente cbrislãos, que ali moram com suas fa-

mílias, e são commandados por um Sargento

inglez; esta chrislandadc vive sem Igreja e

sem Sacerdote, e aproveilam-se dos que pas-

sam para confessarem as suas culpas.
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Ào Sul d'este monte, na distancia dc seis

léguas, fica a Cidade de Caoanor, ultimo ter-

mo d'este Arcebispado de Goa: tem Igreja e

Parocbo; e ignoro o numero das almas que
contém. No anno passado me disse o Ex.""

>

e

Rev."" Sr. Arcebispo D. Antonio Taveira de

Neiva Brum, que nunca no seu tempo provéra a

mencionada Igreja ; e então discorri com elle

que sendo a dita Cidade conquistada pelos

bollandezes á Coroa dc Portugal no anno de

1662, não consentiriam que o provimento da

Igreja fosse do Prelado dc Goa: não obstante

isto o Clérigo que nella parocheia é ordinaria-

mente filho d'esta Primacial, e na dita Igreja

ficou residindo quando no anno de 1772 os

bollandezes venderam a mencionada Cidade

por 200:000 rupias ao Aderrajá, mouro dc na-

ção, e Rei das Maldivas que actualmente a pos-

suc; porém ignoro o Prelado que confere a

jurisdicção para se administrar a chrislandade

da referida Cidade.

No Mideterranco d'èstas cento quarenta e

seis léguas de costa que constituem o territó-

rio da Cadeira Primacial de Goa, só me consta

que hajam chrislandades em Quilur e Calapór

a que vulgarmente se chamam Gatles; e tam-

bém em lodo o Reino dc Maissur: todo aquelle

districlo missionavam os Ignacianos exlinctos,

e largando os primeiros dois Desmaiados, foram

providos primeiro em Religiosos Dom i nicos, c

agora me consta são administrados por Prcs-

byteros Seculares Terceiros do Carmo, que re-

sidiam no Seminário de Chimbel. Tive noticia

que pelos annos de 1771 mandara o Ex."" e

Rev."0
Sr. Arcebispo Primaz aos referidos Clé-

rigos Terceiros missionar no Reino de Maissur,

e chegando effectivãmente ao dito paiz, qui-

zeram os Ignacianos exlinctos obriga-los a ves-

tirem-se de gentios, c praticarem na dita Mis-

são os casamentos clandestinos, que clles até

agora permiltiam cm defraude da Bulla Om-
nium soliciludinum de 1744 ; de que dando
parte os referidos Clérigos a S. Ex.

â
Rev."',

mandou este, que por aquclla fórraa não to-

massem entrega das Parochias, e saíssem logo

do referido Reino, no qual creio que ainda

presentemente se conservam tres ou quatro

Clérigos que foram da Corporação dos Igna-

cianos exlinctos.

Pertencem lambem ao Arcebispado de Goa
as Igrejas da Ilha de Bombaim, e uma ou mais

que ha ao sul dc Goa nos subúrbios da Praça

do Piro, aonde residia o l\\.
mo

Vigário Apos-
tólico Frei João Domingos; porém todas as

referidas são administradas por Carmelitas des-

calços Missionários do Sagrado Collegio de Pro-

paganda Fide: ignoro o principio por que es-

tes Regulares se introduziram na lgreja.de

Sancherim nas visinbanças do Piro, e na liba

de Bombaim foi muito differente o motivo, que

se escreve como certo para a exclusão dos

Franciscanos de Goa da mencionada Ilha, cm

que succederam os referidos Missionários.

NOTICIA DOS LIMITES DO ARCEBISPADO DE CRAAGAKOR.

Persuadido que nào pertence a este logar

referir a individual noticia do Arcebispado dc

Angamale, composto dos Chrislâos de S. Tbo-

mé, que bebendo os erros nas inficcionadas

fontes dos seus Prelados, que colbeodo-os em
Babilónia d onde procediam, os vinham der-

ramar nas serras do Malabar, como escrevem

Sousa nas duas partes do Oriente Conquistado

et precipue part. 2/ Conq. 1.* Divis. 8.* § 13.*

e Frei Antonio de Gouveia no livro da Jorna-

da do Arcebispo de Goa, e que só é do meu

assumpto declarar o districlo d este Arcebis-

pado, ainda que não descobri a Bulla de Paolo

Y que o creou no anno de 1605, a instan-

cias de El-Rei D. Filippe III, com tudo na as-

signaçio de limites feita pelo Ex."° e Rev.
B>

Sr. D. Aleixo de Menezes, já aceusada n.° 6,

plenamente consta o seu Districlo.

Começa este na Ilha de Termapalão distante

e ao sul da Cidade de Cananor) ultimo limite

do Arcebispado de Goa) e decorrendo pela

costa da Talaxeira, Mahim, Caleculle, Janor,

Porpangari, Panane, Cbiluá, Cranganor, e o

terreno até á barra velha de Cochim, que tudo

faz trinta c sele léguas de praia, entra pelos

rios, e incluindo quasi todas as libas d'aquelle

Dislricto, vae comprebendendo as Igrejas do

Mediterrâneo até ao Caidaval, que fica ao Sul

de Cochim vinte e cinco léguas, e abraçando

também as Igrejas de Coulào de Cima, Travan-

cer e Collenu, atravessa as serras do Malabar,

e vae incluir no seu território a maior parle

dos Reinos do Maduré, deixando ao Bispado

de Cochim somente a praia da costa da Pes-

caria com dez léguas dc centro.

Neste dilatado âmbito do território do Ar-

cebispado de Cranganor é que os Vigários

Apostólicos do Malabar, com titulo ordinaria-

mente de Bispos Assuritanos enviados pelo Sa-

grado Collegio de Propaganda Fide lem feito

a maior impressão da sua rapina, pois gover-

nando naquelle Districlo oitenta e cinco Igre-

jas, u maior parle são do Arcebispado, e as

restantes do Bispado de Cochim; e é lambem

aonde os Ncslorianos e Eulychianos hereges e

scismalicos que ainda reconhecem por Prelado

hniversal ao Palriarcha dc Babylonia, tem vinte

e nove Igrejas.

Começando porem por Termapalão, principio

do dito Arcebispado, ha n'esla Ilha e na Co-

lónia da Talaxeira Ires Igrejas, que pelos annos

de 1725 fundou Domingos Rodrigues, Malabar
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de nação, morador naTalaxeira, primeiro Ta-
pai da Companhia ingleza e homem de gros-

sos cahedaes, as quacs Igrejas apresenta hoje

seu neto também chamado Domingos Rodri-

gues, e o Sr. Arcebispo de Cranganor confere

jurisdicção aos seus apresentados, altribuiodo-

Ihe o Padroado titulo fundationis et dotutionis.

Segue-se a Colónia de Mahim dos Francc-

zes, cujo Parocho é um Carmelita descalço da

mesma nação, pago pela Companhia de França,

que modernamente fundou a Igreja. Dez léguas

ao sul d'esla Colónia fica o porto de Calicutte,

cujo Parocho presentemente é Franciscano Ob-
servante, provido pelo Governo Secular de

Goa, e do Dislricto da dita Parochia são as

Igrejas de Tanor e Propangari, ambas demo-
lidas, c não havendo no logar da segunda

christão algum, na primeira que é Tanor, ape-

nas haverão dez ou doze visinhos.

Em todo o restante Districto das Serras do Ma •

labar, aonde o Arcebispado tem oitenta c cinco

Igrejas, todas são servidas pelos Clérigos Su-
rianos ou Casa nares, que por turnos cada um
é Parocho seu mez. Algumas Igrejas que tem

pela margem do rio de Cochim até ao Caida-

val são servidas por Franciscanos; porem ne-

nhuma Parochia d 'estas consta somente do ter-

ritório do Arcebispado.

As dos Reinos do Madnré pertencentes a

Cadeira Cranganorense foram sempre admi-
nistradas pelos denominados Jesuítas da Pro-

víncia do Malabar, e ainda hoje as governam
os mesmos Sacerdotes, supposto serem já pu-

ramente Presbyteros Seculares. O primeiro Ar-

cebispo lalinodesta Diocese foi D. Francisco

Rodrigues, dos Ignacianos exlinctos; e o que

actualmente existe é o Sr. D. Salvador Ri-

beiro, que fora da mesma Corporação.

NOTICIA DOS LIMITES IH> nlSPADO DE COCHIM.

Depois da erecção do Bispado de Meliapor

feita por Paulo V, a 9 de Janeiro de 1606,

e da assignação de limites estabelecidos pelo

Sr. D. Aleixo de Menezes na sua provisão já

citada de 22 de Dezembro de 1610, ficou o

Districto do Bispado de Cochim reduzido a

cento vinte c quatro léguas de praia, come-

çando ao Norte na barra velha de Cochim, e

acabando ao Sul cm Maniraéliori distante trinta

léguas da Cidade de Ncgapalão, aonde começa

o Bispado de Meliapor: alem d'este Districto,

também inclue o Bispado por seu limite a gran-

de Ilha de Ceilão, a Ilha de Manar, e as mais

Ilhotas circumvisinhas; também involve parte

das residências do Reino do Marrava, dos de

Maduré e da Missão de Ncmão, que distam

da praia dez léguas pelo Mediterrâneo.

As Igrejas do Bispado de Cochim são por

todas quatrocentas noventa e seis, a saber: no
Reino do Cochim quatorze, no de Changanate
oito, na costa de Travancor noventa e cinco,

na costa da Pescaria cincoenta e uma, na
Missão do Nemão sete, na parte do Maduré
e Marravá vinte e sele, e nas Ilhas de Ceilão,

Manar e suas adjacentes duzentas noventa e

quatro. D'esta multidão. de Igrejas facilmente

se comprehende a sua qualidade. O menor
numero é das que merecem nome de casa de
oração. Grande parle d'ellas são formadas de
barro, e o altar apenas se compõe cora os pa-
ramentos que leva o Missionário comsigo, quan-
do ali chega para celebrar; e todo o resto são

casinhas similhantes ás dos ebristãos, e só cora

a differença de estarem vagas do commercio
profano.

Do numero d'estas Igrejas se exceptuam
quarenta e tres do Reino de Cochim, c uma
do de Porcá, que obedecem ao Sr. Bispo Vi-

gário Apostólico resideute no Collegio de Pro-
paganda Fide de Varapole distante duas lé-

guas ao Sul da Cidade de Cochim. Este Pre-

lado introduzido pela Curia Romana nos do-
mínios do Malabar debaixo das clausulas si,

e in quantum, isto é, se os dominantes do paiz

não consentirem que as christandades obede-
çam aos próprios Diocesanos, e em quanto so-

mente o não permittirem, é o que vac rapi-

nando successivamente os Dislriclos das Ca-
deiras Cranganorense, e Cochinense com o es-

pecioso pretexto, que as clausulas da sua de-
legação lambem se estendem aos casos cm que
qualquer Parochia não quer obedecer ao seu

próprio Prelado, com este pretexto governa
oitenta c ciucò, como já disse. Para se en-
tender isto melhor devo referir alguns exem-
plos: Quer a chríslandade À, v. g., expor o

Santíssimo na festa do Orago da sua Parochia,

nega-lhe a graça o Prelado pelo justíssimo fun-

damento de se achar a Igreja rodeada de mou-
ros e gentios, e levanlando-se a povoação vão

obedecer ao Sr. Bispo de Varapole, que man-
dando-lhe fazer um termo que não lhe convém
obedecer ao seu Prelado, c que a não serem

protegidos pelo de Varapole, darão obediên-

cia aos scismaticòs, logo o Sr. Bispo de Vara-

pole os aceita por seus súbditos, e lhe concede

a graç.i, que o próprio Diocesano lhe negára.

Segundo exemplo : pretende um christão

principal c rico dispensa para casar com pa-

renta de segando grau, nega-lh'a o próprio

Prelado em rasào de poder achar outra esposa :

forma coltiio o pretendente dos parentes e

principaes da sua povoação, c precedendo o

referido termo, é recebido com a sua Parochia

no grémio dos obedientes a Varapole; e para

maia se elevar esta rapina, são logo remetli-

dos os termos ao Sagrado Collegio de Propa-
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ganda Fide, e sendo approvados e auctorisa-

da, ainda os próprios Diocesanos são avalia-

dos na Curia por imprudentes.

Nas restantes Igrejas do Bispado de Cochim
me consta que presentemente ha quarenta e

dois Parochos, e administram o pasto espiri-

tual acento vinte Ires mil cnove almas, ainda

que constantemente ouvi dizer que este nu-

mero era muito diminuto, pois chegariam agora

a cento oitenta mil. D'estes Parochos ou Mis-

sionários dez são ReligiososObservantes da Pro -

vincia de Goa, tres são Presbyteros Seculares

Malabares, um é Presbytero Secular de Goa,

quatorze são Congregados Nerys, c todos os

que restam são dos Ignacianos exlinclos, que
servindo nas Parochias do mediterrâneo do

MadLuré, de Nemão, do Reino do Marrava, tudo

sujeito a diversos Príncipes idolatras, e na

costa da Pescaria dominada pelos hollandezes

hão de ser Parochos em quanto os dominantes
respectivos quizerem.

O primeiro Prelado d'esta Diocese foi D.

George Themudo da Ordem dos Pregadores,

(reputo implicatoria a Lista da Politica Moral,

tom. 4.°, pag. 4G5, cm que refere D. João de

Aguiar por Bispo de Cochim em 1552, pois

sendo aquella Cadeira erecta por Paulo 1 era

1557, não podia, cinco annos antes da sua

erecção, haver Prelado Sagrado com aquelle ti-

tulo) e o ultimo D. Clemente José, dos Igna-

cianos exlinclos, que falleceu a 31 de Janeiro

de 1771. Actualmente é governada por Go-
vernador Episcopal, provido na forma do Con-
cilio Tridentino pelo Ex."* c Rev."° Sr. Me-
tropolitano de Goa.

•

NOTICIA DOS LIMITES DO BISPADO DE MELIAPÓS.

Na Congregação Consistorial de 9 de Ja-

neiro de 1606, a instancias de Filippe 111, Rei

de Portugal, e por representação do Sr. Bispo

de Cochim D. André de Santa Maria, foi ere-

cto pelo Santíssimo Padre Paulo Y o Bispado

de Meliapor \ desmembrando-se do de Cochim
o seu território : começa este ao Sul da Cidade
de Negapatão na Igreja de Nossa Senhora da

Saúde, parochiada por Franciscano Observante
da Província de Goa, e vae decorrendo por

toda a costa de Coromandel, Oriza, Pcgú, e

Bengalla, incluindo no seu limite o mediter-

râneo que lhe corresponde: ignoro o numero
das léguas, e das Igrejas, mas sei que os Pa-
rochos d'aquelle Bispado são de d i (Terente fi-

liação, a saber: as Igrejas deNegapatão, Nossa

Senhora da Luz e do Pegú são administradas

por Franciscanos Observantes da Província de
Goa; a de Trangabar, Codelur, S. Tbomé, e

algumas outras por Presbyteros Seculares ; as

da Cidade da Pudixeira eom seus subúrbios,

por Capuchinhos francezes, e todas as restantes

por Religiosos Eremitas da Congregação de

Goa.

O primeiro Prelado d'esla Cathedral foi o

Sr. D. Sebastião de S. Pedro, e o ultimo, que

actualmente existe, é o Ex."* e Rev.*' Sr. D.

Bernardo de S. Caetano, ambos Eremitas Agos-

linianos.

NOTICIA DOS LIMITES DO BISPADO DE MALACA»

Já disse no principio que esta Cathedral

foi erecta pelo Papa Paulo IV aos 3 de Feve-

reiro de 1557 na Bulla Pro excellenti a ins-

tancias de El-Rei D. Sebastião, e que a as-

signação dos seus limites foi commetlida ao

Sr. Arcebispo de Lisboa, precedendo Régio Con-

senso. N'aquelle tempo teve esta Cadeira um
Dislriclo muito considerável, porque alem da

Cidade de Malaca, sua Cathedral, comprehen-

dia o Reino de Trenaly, a Cidade de Macau,

a China, Japão c todas as innumeraveis Ilhas,

de que se forma aquelle Archipelago; c tanto

de extensão leve n\quelle tempo, como agora

é diminuto o seu governo, restricto não so-

mente pelas novas erecções de Cathcdraes que

o desmembraram, como pela perda de muitas

terras que constituíam o seu terreno.

Presentemente tem esta Cathedral nos. su-

búrbios da Cidade de Malaca uma Igreja que

rege alguma chrislandade que serve aos hol-

landezes dominantes, e as que ha nas Ilhas

de Timor c Solor, aonde sómenle pode \iver

o seu Prelado, porque os hollandezes o não

consentem em Malaca. Creio que c muito di-

minuto o numero das suas Igrejas e christan-

dades. O primeiro Prelado d'esta Cathedral

foi o Sr. Fr. George de Santa Luzia ; e o ul-

timo foi o Ill.
mo

c Rev."° Sr. D. Gerardo dc

S. José, ambos da Ordem dos Prégadorcs.

Actualmente é regida por Governador Episco-

pal provido pelo Ex.™ 0
e Rev.

B0
Sr. Metropo-

litano de Goa.

NOTICIA DOS LIMITES DO BISPADO DE MACXF.

Esta Cathedral foi erecta a instancias dc El*

Rei D. Sebastião pelo Santíssimo Padre Gre-

gorio XIII na Bulla* Super Specvla, de

23 de Janeiro de 1575, assignando-lhe por

Dislriclo todas as Províncias da China, do Ja-

pão, e as Ilhas do Archipelago, que supposto

tudo fosse anteriormente governado por outros

Prelados Sagrados, como logo direi, nenhum

d'elles tinha o titulo dc Diocesano próprio.

Se se allcnder á amplitude de território,

» Bullar. Collect, pag. «16.
* BulUr. Colleet., p»g. 17*.
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que assigna a mencionada Bulla, é uma dis-

tancia muito superior ás forças moralmente
possíveis de um Prelado

;
poréjn a erecção de

muitas Cathedraes, e a repugnância que sem-
pre tiveram os dominantes do paiz a profes-

sarem os seus colonos publicamente a Sagrada
Lei Evangélica, quasi reduziram e coangusta-
ram o território d 'esta Cadeira aos limites que
com pouca differeoça, passados breves annos
tiveram, e ainda tem estes Prelados, reduzida

a sua jurisdicção á Cidade de Macau e aos

navegantes de Cantão.

Todas as Parochias da mencionada Cidade
sào servidas por Presbyleros Seculares, que
parochiam a dez mil almas pouco mais ou me-
nos. O seu primeiro Prelado foi o Sr. D. Leo-
nardo de Sá, da Ordem Militar de Cbristo, e

o que actualmente existe é Clérigo Secular,

nomeado modernamente pelo Nosso Fidelíssi-

mo Monarca.

ITOHIO QUR TEVE O

t> JAPÃO.

Antes d'csta Catbedral ser erecta, mandou
o Santíssimo Padre Pio V," no anno de 1567,
uma Bulla ao Sr. D. Belchior Carneiro, Igna-

ciano (sagrado cm Bispo de Nicéa aos 15 de
Dezembro de 1560 pelo Sr. D. Gaspar de Leão,

primeiro Arcebispo de Goa) para que fosse go-

vernar o Japão e China, o que efectivamente

executou da Cidade de Macau, antes de ser

erecta em Calhedral, e aonde falleceu aos 17
de Agosto de 1583, tendo já muito antes de-
sistido da referida intendência, ou sendo-lhe
esia extincta pela erecção da Cadeira de Macau.

Esta do Japão foi erecta a instancias de
El-Rei D. Filippe II, e desmembrada da de
Macau por Xisto V, na Congregação Consis-

torial 1 de 19 de Fevereiro de 1588, e começa
Ilodie Sanctissimus, c sendo então confirmado
Bispo o Sr. D. Sebastião de Moraes, Ignacia-

no, foi o ultimo o Sr. D. Francisco da Puri-

ficação, Eremita de Saoto Agostinho.
O território d'csta Calhedral eram as vos

tissimas Ilhas do Japão, que naquelle tempo
incluíam mai» de duzentas mil almas, e hoje

quasi não lembram as verdades do Evangelho
na referida região.

CAI

A instancias de El-Rei D. Pedro 11, foi esta

Cadeira erecta por Alexandre VIU, e
brado o seu districto do da de Macau por Bul-

la* de 10 de Abril de 1690, que começa Bo-

> Bailar. Collect., pag. 187.
* O. Antonio Caetano de Sousa, naa Provai da Hiit

Genealog., tom. 5.°, pag. 115.

ANN. DO C. ULT. PARTE NAO OPF. SERIE I. MARÇO

mont Pontifieis Pastoralis solicitado. O terri-

tório d'esle Bispado foi assignado pelo mesmo
Soberano em Portaria de 2 de Janeiro de 1696,

pelas palavras seguintes:

«El-Rei nosso Senhor, usando da faculdade

que lhe é concedida pela Bulla, cujo transura-

pto está cscriplo na outra pagina, depois de

tomadas informações das ebristandades da

China, e situação das Províncias d'aquelle Im-
pério, assignou para Diocesi do Bispo de Pe-

kiro, as sete Províncias que se nomeiam de

»ekim Uonam, Xantum, Xansi, Xensi, Chu-
quiem, Leaolom, como também as Ilhas que
ha nas costas das duas Províncias marítimas

de Peki e Xantum emais Reino deCoréa, por

outro nomeChausien, e toda a Tartaria; e esta

divisão, como também da que juntamente se

tz para o Bispado de Macau, por Carla de 18

de Março do anno de 1695, e para constar

da dita divisão se fez este assento nas costas

do mesmo transomplo. Lisboa, dia ut supra.

Mendo de Foyos Pereira 1
.

»

Ignoro o numero das chrislandades e das

Igrejas que tem esta Catbedral, e persuado-

me que ao presente não tem alguma publica.

O seu primeiro Prelado foi o Sr. D. Francisco

da Purificação, Eremita de Santo Agostinho, e

o ultimo que acho escriplo é o Sr. D. Poli-

carpo de Sousa, dos Ignacianos extinctos, pro-

vido no anno de 1740.

ADO DE XANKIM.

Também a instancias de El-Rei D. Pedro II,

desmembrou o Papa Alexandre VIII o terri-

tório de Nankim da Cadeira de Macau, e o

erigiu em Calhedral pela Bulla 1 Romanas Pon-
tifex Beati Petri, de 10 de Abril de 1690,

assignando-lhe por districto a cidade de Nan-
kim, com os mais logares, villas, ele., que

creio somente consistir nos nomes. Eu ignoro

se no tempo desta creação era permittido o

uso publico da religião catholica na cidade de

Nankim, ainda que o devo suppor, porque o

Papa na referida Bulla menciona que existia

a Igreja de Santa Maria com Sacrário e cele-

bração do divino culto, o que certamente já

hoje não existe. No l.° tomo da Politica Mo-
ral, pag. 470, vem o calhalogo dos Prelados

desta Diocese, dos qoaes foi o primeiro o Sr.

D. Antonio Paes Godinho, que não foi ao Bis-

pado, e o ultimo o Sr. D. Francisco de Santa

Rosa de Viterbo, que falleceu n elle cbeio de

misérias, como todos vivem, os que ali exis-

tem . É verdade que depois d'este Prelado houve

outro dos Ignacianos extinctos, que, consti-

1 D. Antonio Caetano dt Sousa, nat Prora» de Hi«t.

Genealog., tom. 5.°, pag. 119.
1 Idem tom. et in eiidem pagini*.

1858. SS
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tuindo-me seu Procurador do anno de 1762,

recusei a incumbência, e charitaiivaraenle a

exercitou o Ex.*" e Rcv."' Sr. D. Antonio

Taveira de Neiva Brum, remetlendo-lhe nos

barcos de Macau os quartéis que cobrava em
Goa.

O auctor da Politica Moral e Civil, no tomo

e pagina citada, forma titulo differente dos

Prelados sagrados da China, que quasi são os

mesmos que serviram asCathedraes preceden-

tes, porém não accusa o Soberano que os sup-

plicasse á Sé Apostólica, nem eu achei Bulla

alguma que os constituísse em Catbedral dis-

tincta das mencionadas, que todas são suffra-

ganeas da Cadeira Metropolitana de Goa pe-

las Bulias das suas instituições.

CERA VEGETAL.

III."
0
e Ex."° Sr.—Como espero obter pela

atlenciosa bondade de Sir George Grey uma
porção da semente wax-berryou cera vegetal,

apresso-me, por agora me sèr possível, de of-

ferecer a Y. Ex.* algumas informações que ob-

tive sobre aquella planta ião util como inte-

ressante, rescrvando-me enviar a V. Ex.* em
tempo próprio a dita semente, por via de Lon-

dres.

No appeodice de um folheto, a folhas 39,

que já tive a honra de remetter ao Conselho

Ultramarino, e com o titulo dc Florae Capen-

sis Medicae, ali se trata «cientificamente so-

bre aquella planta.

Existem n'esla colónia seis espécies da my-
rica, que ali vem descriptas com seus nomes
botânicos; produzem todas ellas cera, porém

particularmente três d'ellas. Primeira, a my-
rica cordifolia (Lin.); segunda, a myrica ser-

rota (Lamk); terceira, a myrica quereifolia

(Lin.). O arbusto que produz a cera, e sobre

o qual vou dar algumas informações tiradas

do mesmo folheto, é a myrica cordifolia, mui
commnra nos subúrbios arenosos d'esla cidade

e em outros d'csla colónia, como o Cabo das

Agulhas, e nos valles espaçosos da Alagoa Bay.

Planta nenhuma, a par de sua grande uti-

lidade, é mais própria para sustentar as areias

movenles do que esta, e diante dc meus olhos

tenho eu um exemplo que merece relatar-se

a V. Ex.*

Abriu-se, desde que aqui resido, uma bclla

estrada do comprimento de vinte e quatro mi-

lhas, para as differentes villas e aldeias que

circumdam esta cidade; por ella de oontinuo

transitam carruagens, carros e omnibus: po-

rém em cada verão era o Governo obrigado a

despender grandes sommas de dinheiro para

desentulhar montes de areia, que o vento ter-

rífico do sudoeste ali accumulava, impedindo

até mesmo a communicação; deitou-so mão
de vários expedientes para tal impedir, porém
sem resultado algum, quando o Uonorable Mr.

Montagu, então Secretario Geral do Governo,

emprehendeu cultivar e plantar o arbusto da

cera aos dois lados da dita estrada, e a dis-

tancia de uma milha. Desde então obteve-se

o dobrado proveito das areias se consolida-

rem, e do fructo d'aquellc arbusto; este meio,

em minha humilde opinião, merece a atlençáo

do Governo em circunstancias iguaes, mesmo
para os nossos caminhos de ferro, que com
tanta satisfação vejo o Governo de Sua Mages-
tade tão empenhado em proseguir em Portu-

gal.

Voltando á descripçào daquella planta, di-

rei que a cera que delia se obtém provém da

superfície da frucla; ao tempo da sua madu-
reza corre em estado liquido e indurece logo-

que fica exposta ao ar. A myrica cordifolia,

antes de ser corada, possue uma cor verde-

palido; o seu peso especifico excede ao da pro-

duzida pelas abelhas ou cera animal; c mais
diira e mais frágil, e derrete-se com mais fa-

cilidade; contém igualmente uma boa porção

de uma substancia peculiar mui análoga á

stearina ou acido stearico, e por isso lhe dão

o nome de myricina.

A cera das abelhas contém uma maior por-

ção de cerina, outro constituinte da cera. A
cera vegetal dissolve-sc cm terebentina fer-

vente, e combinada com os alkalis forma uma
massa que possue a propriedade do sabão.

Quando se manufactura em vélas, deve-sc-

Ibe misturar uma igual porção de cebo, para

que a sua luz se torne mais pura e clara.

O tempo próprio aqui, para a colheita da

dita semente, é nos mezes de Maio a Novem-
bro; a semente madura facilmente se obtém,

sacudindo-se o arbusto, c pondo-sc debaixo de

seus ramos um panno. Semcia-sc no outono,

depois das primeiras aguas tornarem as areias

solidas; cresce igualmente aquella planta em
terrenos ferieis.

O methodo de separar a cera do fructo é fá-

cil e de pouco custo. Deita-se uma quanti-

dade de semente cm um vaso dc ferro cheio

de agua
;
quando a agua ferve, a cera se acha

derretida e na superfície da agua; escuma-se,

e quando fria toma a consistência da cera. O
processo de ferver c escumar a cera repetidas

vezes com agua pura, e de a pôr ao sol, lhe

tira a côr verde, e se torna então mui bran-

ca; calcula-se que seis a sele libras de se-

mente da myrica cordifolia dão-pouco mais ou

menos uma libra de ecrà.

O pequeno folheio ao qual acima me re-

feri, oíTerece as necessárias informações sobre
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aquelle arbusto, sobre o terreno onde se deve

plantar, sobre o melhor methodo de sua cul-

tura , de colher o fructo e finalmente da extrac-

ção da cera. Como objecto curioso remetlerci

igualmente um pequeno arbusto com a semen-

te, assim como am pilo de cera bruta c uma
pequena caixa, contendo um pouco do torrão

onde melhor se dá a planta.

O excellente Officio, que a V. Ex.' dirigiu

de Paris o Sr. Pimentel, e que li nos Aonaes,

que V. Ex.* se dignou enviar-me, sobre a

planta mafurra que produz o cebo vegetal, me
induziu a dar parte a V. Ex.* da existência

aqui d'aquelle producto natural, a cera vege-

tal
;
aquella planta estou certo deve mui bem

acclimalar-se, não só nas nossas Províncias do

Ultramar, como em Portugal nas immensas

planícies de areia do outro lado do Tejo.

Queira V. Ex.* desculpar a minha ousadia

em lhe officiar, o que faço com o mais pro-

fundo respeito e admiração, pelo interesse es-

clarecido que V. Ex.' tem constantemente mos-

trado pelos melhoramentos e prosperidade das

nossas possessões ultramarinas.

Deus guarde a V. Ex.*=CÍdade do Cabo,

14 de Março de 1857.«=lll " 0 eEx. B0
Sr. Vis-

conde de Sá da Bandeira.= Alfredo Duprat.

GIJIXÉ POIITUGUEZ A.

DE GALLI MIA».

Coudlçòea ajualadaa entre o Bel dr Cauhabáca
Daesl&au ifnhor da Ilha deaerta deneMlneda.
— de Ciallliihaa — e Joni|ulm Antonio dr MalM,
eu anilho camarada e amiga, peida qaae*
l«ma conta da referida Ilha o ultimo, que Ura
deade hoje aendo o direito Menhorlo, em vir-

tude da doação ajue o primeiro dito Rei lhe
faz d'rlla, por ai e aeuw «nrfoutorrR. para a dea-
fruetar por «I, aeua pnrrnlm, aoeloa e amigo*,
fasende d'ella • ajne melher lhe eoavler«.lanto
em caltara, como em 'ortluraeao, como abatio
ae deelara.

Em Nome de Deus Grande.
1 .* artigo. Desde Junho de 1 828, ficou per-

tencendo a Ilha de Gallinhas, por cessão do

Rei Damião, a Joaquim Antonio de Matos,

declaração feita ante o Governador da Praça

de Bissau, o Hl."" Francisco José Moacho, Juiz

do Povo, Domingos Lopes, e mais homens bons,

na occasião que se tratou com o referido Rei,

respeito á liba de Bolama.
2.° art. Em consequência d'aquclla doa-

ção e declaração em Julho do mesmo anno,

mandou logo o novo possuidor da dita Ilha

de Gallinhas, Joaquim Antonio de Matos, con-

struir uma propriedade de casas, condescen-

dendo assim com a vontade do dito Rei Da-

mião, e tomou posse da referida Ilha, para a

gosar como sua, da maneira acima especifi-

cada, mandando também gente para córles

de matos e lavra de terrenos.

3. ' art. O Rei Damião como doador ficou

obrigado a fazer saber a todos os demais Reis

de Canhabáca e das difierentes Ilhas do Ar-
chipclago dos Bijagós, que tem dado a refe-

rida Ilha a Joaquim Antonio Je Matos,', a fim

de haver toda a boa iolelligencia, e que por

senhorio d'ella o devem lodos reconhecer.

4. " art. No caso de ataque de qualquer gen-
tio visioho, será obrigado (como fica desde já)

o dito Rei Damião a rcpclli-lo com os seus

soldados e vassallos, auxiliando o novo pos-

suidor por toda a maneira a que não seja in-

vadido, obrigando-se Joaquim Antonio de Ma-
I tos a fornece-lo de bala e pólvora para de-
fender, no caso de desintelligencia, o que Deus
não ha de permittir.

5. ° art. Obriga-se mais o dito Rei Damião
por toda a maneira a não consentir que es-

trangeiro algum possa em qualquer ponto da
dita liba fazer casa ou estabelecer-se, e a re-

pellir por meio de força qualquer tentativa

para esse fim ; declara-se que são inglezcs,

francezes e hespanhoes os estrangeiros; salvo

se for por consentimento do novo possuidor.

6. ° art. Não podendo o novo possuidor,

Joaquim Antonio de Matos, possuir á dita Ilha

como sua que é, sem que tenha permissão de
El-Rei Nosso Senhor, declarou que na primeira
occasião que tivesse para Portugal, ía pedir

a Sua Magestade o Seu Régio Consentimento,
pois que obtendo-o seria mais uma Possessão

para a Corda de Portugal, que com Braço Ré-
gio em breve floresceria, e será de grande
vantagem para os vassallos de Sua Magestade;
assim como a pedir-lhe licença para novas ac-

quisições de terrenos n'esta parte da costa de
Africa Occidental; obrigando-se o dito Rei

Damião a coadjuva-lo para os obter.

7. * art. Sendo de costume, no tempo de

inverno, passarem alguns gentios de outras
*

Ilhas á dita Ilha para lavrarem terrenos, e

montear elephantes, d'ora em diante o farão

com permissão do novo possuidor, e este lhe

designará a terra que poderão lavrar; isto em
quanto o novo senhorio não tiver meios de o fa-

zer por si, ou conjuntamente com portuguezes.

8. ° art. As producçôes serão ali vendidas

com medidas e pesos como em Bissau e Ba-

lanta, e se lhes pagarão o arroz, azeite, man-
carra, anil, algodão e tartaruga, como se paga
em Bissau, dando-se as fazendas pelo mesmo
preço.

9. ° art. Havendo, como ha, muitos elephan-

tes na Ilha, os dentes dos que se matarem,
metade fica pertencendo ao Rei Damião, e a

outra metade ao novo possuidor ; comtudo a
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parte que pertencer ao referido Rei será obri-

gado a receber o seu valor segundo o costu-

me em Bissau, sendo franca a montaria d'el-

les a quaesquer gentios, utilisando-se estes só

das carnes, podendo até transporta-las em ca-

noas para as suas terras.

10. ° art. Qualquer pessoa que suscitar des-

ordem, maltratar, ferir, roubar, ainda mesmo
por acções, se for christão será enviado ao

Governador de Bissau para ali ser punido
conforme a Lei ; e sendo gentio será entregue

ao seu Rei para o castigar como merecer.

11. ° art. Estaudo em começo o estabeleci-

mento da dita Ilha, quer elle novo possuidor,

que sem sua licença se não construa casa al-

guma, a fim de poder mandar alinhar qual-

quer propriedade, e fazer-se por esta maneira
povoações regulares, pendendo d'esta ordem
também a saúde.

12. ° art. Em quanto não houver na refe-

rida Ilha de Galiinbas os recursos necessários

para a devida e diária subsistência, o dito Rei

Damião se obriga a mandar a ella semanal-
mente duas canoas com lodo o preciso, e o
novo possuidor a trocar o que levarem com
géneros do Paiz, preço de Bissau.

13.
s

art. O novo possuidor, depois de obter
a licença de Sua Magestade, se obriga a man-
dar construir uma capella, e ter um padre ze-

loso no serviço de Deus e de El- Rei, para

n ella celebrar Missa e mais Officioa Divinos,

e espera que o Rei Damião se não opponha a

que qualquer gentio sendo da sua vontade se

faça christão, porque d'isto pende o floresci-

mento da mesma Ilha.

14.° art. O referido Rei Damião se obriga

por si, seus successores, epor quem mais di-

reito possa ter á dita liba, ao cumprimento
de lodos e cada um dos artigos declarados,

cumprindo-os c fazendo-os cumprir sem alte-

ração alguma.
15\° art. Não podendo o Rei Damião alie-

nar terreno algum por suas instituições, como
lhe pedia o novo possuidor da Ilha de Galii-

nbas, a vendesse, serviu-se de aceitar em si-

gnal de gratidão do novo possuidor, Joaquim

Antonio de Matos, o mimo que lhe fez.

Em firmeza do que, e para constar em todo

o tempo, se fizeram dois do mesmo teor, que

trocámos e assignámos em Bissau, em 12 de

Março do anno de Nosso Senhor Jesus Cbristo

de 1829.= Pour 1e Roi Damion Canabac, P.

B. Ducros.= Comme tenioin, P. B. Ducros.

=Josi de Araujo Sistella.—José Correia Vei-

ga.= Delpkim José dos Santos.= Reconheço

as assignaturas serem dos próprios acima con-

teúdos, o que hei por reconhecido. Bissau, 9

de Março de 1830.= Em fé da verdade. =
Logar do signal publico.= O Tabellião, Jost

Francisco da Serra.
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• PARTE NÃO OI FICIAL.

ANGOLA.

VIAGEM A QlUtX*Gl ES E A CACOXIM.

111.** Sr.—Tendo-meV. S.\ logoquc che-
gou dos Gambos, encarregado de ir a Quilen
guês e de lá a Caconda, para Irala r do rápido
andamento da guerra do Nano, convocada para
castigar aquelle potentado; cumpre-me passar
ás raios de V. S.

1
o incluso Relatório da via-

gem e do êxito da minha commissào.
Deus guarde a V. S.*=nuilla, 10 de Se-

tembro de 1856.=: III." Sr. Governador de
Mossamedes. =Joâo José Libório, Alferes.

BELATORIO.

Em virtude do que me foi incumbido por
Y. S.\ larguei no dia 29 de Junho do pre-

sente anno para o Districto de Quilengues,

acompanhado de dez pretos com cargas dé
aguardente e fazendas.

Estes géneros, actualmente attraclivos ao

gentio, deram logar a ser assaltado de noite, a

dia e meio de viagem no sitio Candangombe
por uma quadrilha de ladrões, que supponho
gentio de Quipungo: houveram tiroteios de
parte a parte, e em meia hora fiquei desem-
baraçado sem perigo algum.

Na manhã seguinte continuei a jornada, mas
receioso de outro encontro como o da noite

antecedente, mudei de caminho, tomando por

veredas e espessas matas; porém em alguns

logares, vi-me forçosamente privado de mon-
tar a cavallo (em boi) por o terreno ser muito

alcantilado. Vencidas as dificuldades, cheguei

a final a Quilengues com seis dias de jornada

quando o regular é de quatro.

De Quilengues sem demora segui para Ca-
conda no dia 9 de Julho, acompanhado de igual

comitiva e cargas; durante a viagem não hou-

ve occorrencia desagradável, apenas alguns

pequenos embaraços na passagem de cauda-

A1W. DO C. »LT.—FAHTB NÃOOFF.—SBRIR I.

losos rios que banham aquelle vasto e fértil

paiz, c que todos vão desaguar no Cunene.
Os mais notáveis dos vinte e nove que atra-

vessei até Quigollo, são o Qué e Quando pela

grande quantidade de pedras que tem nas

margens, no seu leito, e dispostas em tal or-

dem como se fosse pela mão do homem. O pri-

meiro faz juncção com outro denominado Cus-
suca, a desaguar no grande rio Cuuene; al-

guns d estes dão apenas passagem por pontes

de madeira mal construídas pelo gentio. O paiz

de Nano, comprehendendo Caconda, é bas-

tante montanhoso; porém as margens dos rios

são fertilissimas, e encontra-se, pastando, ma-
nadas de varias espécies de animacs. No dia

12 entrei na primeira povoação, terras deCa-
luquembe ; este povo, situado entre Quilengues

c Caconda, é independente, porém não con-

tende com os viandantes.

Nos dias 13 e li atravessei as povoações

de Calundungo c Matcude; aquella perten-

cente a Caluquembc, e esta a Caconda. No
dia 15 entrei no Presidio; porém sobre o an-

damento da guerra n'cste ponto, cumpre-mc
dizer aV. S.

1

,
que em todas as povoações de

Sobas e Secculos por onde transitei até Ca-

conda, encontrei tudo no maior descanso, igno-

rando-se da convocação da guerra como mc
disseram. Comtudo procurei orienta-los, pro-

movendo entre elles grande movimento, e che-

gado á Regência, realisci o desenlace d 'este

negocio que exigia rápido andamento, por-

quanto, apenas havia sido mandado Francisco

Lourenço Borges (o Canduco) como embaixa-

dor ao arraial do Soba D. Dumba com o pri-

meiro presente. A oITcrta foi aceita, porém o

mencionado Borges recolheu a sua casa Ires

dias antes da minha chegada ao Presidio, sem

decisão alguma sobre o que se propunha ao

D. Dumba, o que logo soube, e mais tarde, pela

bocca d 'este poderoso Soba, como passo a fa-

zer ver. Até aquella data o Commandante do

Presidio não havia tomado deliberação alguma

sobre o povo da sua jurisdicção, pela rebel-

— ABHIL 1858. 64
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dia que reinava desde os acontecimentos que

tiveram logar em Qnilengoes. O povo a nada

obedecia, e para o referido Commandantc ob-

ter (segundo me confessou) chamar á sua pre-

sença o morador Borges para o fim da embai-

xada, trabalhou dias e dias, empenhando-sc

com uns e outros, até que por meio de fianças

idóneas, pude conseguir a apparição do dito

morador!

Devo notar aV. S.\ que este Borges é um
preto muito acanhado c ioliahU, e se gosa de

algum prestigio entre o gentio, não é porque

o tenha sabido grangear por si, mas sim por

ser irmío do celebre Canduco já fallccido. A
desobediência formal dos povos procedia da

desconfiança em que estavam de que a aucto-

ridade lhes queria armar ura laço, a fim de

serem presos e castigados, em premio do que

foram praticar a Quilengues.

Por outro lado, os muqnilengues, supposto

estarem convocados e promplos para a guerra,

. receiavam sair das suas habitações (libatas),

em lembrança do terrível lance que recente-

mente soffreram dos povos de Caconda em Fe-

vereiro do corrente anno.

Este era o verdadeiro estado das cousas;

comtudo em Qoilengucs, quando ali cheguei,

se me disse, que tanto Caconda como a pró-

pria guerra do D. Dumba, tudo estava convo-

cado, e por isso se tornava desnecessário que
fosse mais adiante. Custa a crer que a sim-

ples noticia da ida de Borges ao arraial da
guerra, e de cuja missão se ignorava ainda o

resultado, fizesse todavia dar tudo por prom-
pto e decidido. Não me dei por satisfeito com
tal noticia, apesar de correr como verídica.

Em conformidade das positivas ordens de V. S.
4

segui para Caconda, aonde achei muitas diffi-

culdades a vencer, como acima digo, e tomei

sobre mim a responsabilidade de ir pessoal-

mente ao arraial do D. Dumba, tendo previa-

mente socegado os povos de Caconda, fnzen-

do-lhcs ver qual era o verdadeiro fim da mi-
nha missão.

No dia ff), acompanhado de trinta pretos

bem armados, de fazendas e aguardente, se-

gui com o mesmo Francisco Lourenço Borges
para o Quigollo, e no dia 82 cheguei a este

local aonde se achava arraialada a poderosa

guerra do D. Dumba, Soba das terras de Ga-
langue, a quem todo o gentio respeita. Qui-
gollo está situado entre Caconda c Galangue,
porém é independente.

Por informações, que colhi, soube tjuc estas

terras foram já avassalladas, bem assim Ham-
bo, Caluquetnbe, Ingolla c Quitata, e que pa-
garam dizimo á Fazenda Publica; ignoro po-
rém as causas que deram logar á cessação
de tal tributo. No arraial fui recebido cora

fastidiosas ceremonias gentílicas pela enorme

massa de 6elvagons que constituíam a guerra

;

e findas estas, foram dar parte ao Soba da

minha chegada, c este ordenou o meu agasa-

lho defronte do seu arraial, que denominam,
o Lombc, para no dia seguinte me admiltir

em audiência. Pas$ou-sc o resto do dia com

embaixadas de parte a parte, e depois tiveram

logar as visitas das personagens da primeira

ordem, uns pedindo aguardente c outros fa-

zendas, ele*, sem que me fosse permittido des-

cansar um momento durante a noite.

Para o tormento ser maior não faltou a,to-

cata infernal de tambores c marimbas (instru-

mentos gentílicos), não se me admillindo que

dispensasse tacs ceremonias; e assim passei a

noite, rodeado de bárbaros, nome bem cabido,

porque até não lhes escapa a carne humana,
sua favorita comida. Descreverei o ceremonial

desta anthropophagia.

O infoUz que é sentenciado a ser devorado

a infernaes banquetes pelo seu símilhante, é

preso, incommunicavel e bem vigiado, facal-

tando-se-lhe de tudo quanto deseja comer para

engordar. Quando o Soba vé, que a sut m
está prompta, e que é chegado o dia da festa,

ordena a reunião do seu povi>, que se apre-

senta munido de benidas fermentadas, atem

de outras que o Soba dá. An infeliz e posta

uma mordaça, e a um sigoal do Soba, feito

com a zagaia que tem na mão, o prelo com a

graduação, corta cebeças, applica á victima

toda a qualidade de torturas, que são sempre

muito applau d idas pelos exportadores. Em se-

guida, depois de bêm lorturado, e quasi mo-

ribundo, o carrasco com uma raaxadinha de-

cepa-lhe a cabeça, que apenas cahida no chão

é logo apanhada pelo Soba com os dentes, e

com ella segura na bocca, escorrendo em san-

gue, começa aos saltos e cabriolas, represen-

tando a figura de um animal feroi, o o mes-

mo pratica a sua mulher, a quem dâo o nome
Inacnlo.

Á carne do desgraçado é depois distribuída

c devorada pelos espectadores, e termina esta

festa canibal, com dansas, cantigas e embria-

guez* Nesta distribuição cabe ao Soba uma
boa parte da carne, para depois de seeca ao

sol servir de alimento qtjando lhe appetece, e

mesmo de dieta nas snas doenças.

No dia immediato ao da minha chegada, pe-

las nove horas da manhã, recebi aviso do Soba

para me apresentar cm audiência. Esta teve

logar n um grande descampado na presença

de mais de dois mil negros, personagens de

primeira ordem, admittidos áquelle aeto. Pas-

sada meia hora appareceu o Soba acompa-

nhado de seu séquito (Sobas, Seecúlos e 31a-

cotas) e tomando a presidência começaram *->
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ceremonias medonhas,, <le zagaias e ó-buetcs

ou casse-têtes.

Seguiu-se a audiência que foi concebida nos

seg^ijutes tecnios. Passei a narrar os aconte-

cimentos havidos nos Gaaibos de*de a sua ori-

gem, tanto da parle do Governo como do Re-
gulo Binza, e Ixun assim as demais circunstan-

cia- <}uc fazem parle integrante da questão.

({Opus-lhe a convocação das suas guerras

paia castigar o potentado rebellado, c a ca-

ptura do respectivo Regulo onde quer que fosse

encontrado*, que era o essencial da diligencia.

Çnftçiui finalmente dizendo-lbc, que o exilo e

gíprui desta empwza,, que lauio lhe recom-

njandava po* parle deV. S.*. seria remunera-
do e bc ia pelo. Go.verno de Sua Magesladic» c

QjnÇ;pprV. S.* vinjia incumbido.de lhe entre-

gar uni. presume. Ouvido tudo pelo mesmo So-

Ui, cs|e respondeu : que agradecia muito ao

Qoverno. a honra que lhe fez com a embaixa-

da» paca o fitu proposto, bem como o mimo, c

q#e salisfactoriamente se comprometlia a cum-
prir o que Ibc fosse determinado. Que era ver-

dade lei; ali chegado Francisco Lourenço Bor-

ges com mu presente e igual proposta, c sup-

riu o tivesse aceitado, não tinha ainda dado

dftcisào alguma, íuus que lambem não sc ulili-

sáxa do, presente, para prova do que m o apre-

sentavas inicio o. ao próprio Borges testem u-

UfOa QcuJar. E que agora, como demonstra-

ção plena q-uc aceitava as propostas, o ia des-

tnbuir para os. seus tilhos, bem como o que

eu, lhe levava; o que passou a executar. Que
c.-ui.va ao facto da questão dos Gamhos e

mais circunstancias havidas com o Régulo

Knza, pelo que o lornava digno de severo

castigo, de quje breve iria tratar. Que aceitava

com nwMlo. gosto o respeito o convite do Go-

verno,

Que, de ha muitos annos nutria vivos dese-

jas de ser vassaJUo dc Sua Magcstadc o Rei de

Vortygal,. e agraciado com um noslo superior.

Continuou dizendo, que apesar da sua guerra

estar convocada pelos Sobas de Melondc e Cani-

na paia ir ao Bunibc, não deixaria de annuir

piMuairo ao convite do Governo, ç que se com-

pwniiettia pelo prompto castigo dos Gambos e

çaptuia dt» Ucgulo Binza, c finalmente pela en-

tfflga dos quintos como é do eshlo. O que tudo

»ado ouvido pelos espectadores bateram pal-

mas e o Soba deu por finda a audiência. Não
emiltirçi a circumslancia que o Soba D. Dum-
ba é um preto dc rara figura, com trinta c oito

annos de idade, e de grande prestigio entre os

seus povos.

No dia seguinte recebi convite para passeiar

o arraial em companhia do seu Secretario.

Andei por clle cerca de duas léguas, sem que

bastante incomraodado, e de que pedi descul-

pa. Comtudo pelo immenso povo que vi acam-
pado, avaliei pouco mais ou menos em trinta

mil homens, sendo para notar que por aquelle

dia se esperavam os povos do Bailundo, Ham-
bo c Bihé a reunir as guerras.

Por causa do incommodo que soffria, não
tive occasião de ver o grande rio Cuncnc que
apenas distava tres horas de viagem. Entre
os povos que constituem as guerras convoca-
das, encontrei os Ganguellas, e no arraial des-
tes fui dar com duas cabeças humanas espeta-

das em paus. Pcrguntando-lhes a rasão porque
conservavam aquelle horrível espectáculo, dis-

seram que era costume para no fim da guerra,

as entregarem seccas ao seu Soba, c com ellas

fazerem os seus remédios (miiongos). Parte

deste povo é da jurisdicção do D. Dumba. Con-
cluída desta forma a minha missão ao arraial,

regressei á Regência de Caconda, e d'ali para

Quilengues. Porém n'esla terra recebi do Dum-
ba a carta que abaixo transcrevo, a qual mos-
tra bem o seu pezar pela demora que os po-

vos dc Caconda tiverão em se reunir ás guer-

ras. Isto tanto mais comprova o que já disse

a respeito do grande receio em que encontrei

os povos d'aquella jurisdicção, e confirmado

mesmo por Officios do próprio Regente, dos

seus povos terem muita repugnância em an-

nuir logo aos convites que se lhes fizeram.

Mas por fim, e depois da minha volta do ar-

raial por Caconda rcsolveram-se a marchar
como se deprehende da mesma carta. No meu
regresso ha somente a mencionar, ler encon-

trado os povos dc Caluquembe em grandes

grupos, em procura de algum infeliz desgar-

rado, para pelas costas lhe tirarem o coração

e os fígados, e com isto fazerem os seus feiti-

ços, pratica que não podiam dispensar, para

que o fogo das suas armas nunca falhasse;

finalmente sem esla ceremonia não podiam reu-

nir-se ás guerras do D. Dumba. Nada mais

se me offerece narrar aV. S.\ e só sim dizer

que me darei por muito satisfeito se o serviço

que fui prestar merecer alguma consideração.

Deus guarde a V. S.*=Acantonamento na

Huilla, 10 de Setembro de 1836.=I11. B0
Sr.

Fernando da Costa Leal, Governador de Mos-

samedes. —João José Libório, Alferes.

Hl."
0
Sr. Alferes João José Libório.=Loban-

do, 2 dc Setembro de 18ii6.=Recebi a sua

estimada carta cuja muito estimei por saber

da sua saude, e que tinha chegado a essa ter-

ra sem novidade, pois çu lambem aqui che-

guei a está terra dc Lobando sem incommodo,
porém tenho estranhado muito' esta

í
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que tem havido na guerra da jurisdicção do

Presidio de Caconda ; mas com efleilo aqui che-

gou hontem a dita guerra, pois eu aqui já es-

tou ha quinze dias n'cste acampamento, pois

no dia 31 do mez passado chegou o sr. Ma-
nuel Durão dc Vasconccllos, e por elle recebi

um mimo de uma ancorela de aguardente e

tres bois Sobas, que de tudo lhe agradeci muito,

c com os portadores do inesmo sr. Durão de

Vasconcellos também vão os meus portadores

para servirem dc guia á guerra d'essa juris-

dicção de Quilengues para virem com a mes-
ma guerra até onde nos encontrarmos. A res-

peito do que Y. S.* me manda dizer sobre o

tal Sobcta que V. S.* diz que era bom ensina-lo,

pois sou obrigado a dizer a Y. S.\ que não po-

derá ser na ida, porque é fazc-lo voltar algu-

ma guerra ou haver alguma demora, e então

logo que cllcs também vão na guerra lá se lhe

dará um ensino, ou mesmo na volta, emquanto
na ida não pôde ser.=Dc V. S.\ amigo e ca-

marada, D. Dumba, Soba das terras dc Galan-
gue.

N.B. Receba muitas rccommcndaçôes do
meu escrevente José Antonio da Fonseca.

Está conforme. =IIuilla, 10 dc Setembro dc
1856.=/oáo José Libório, Alferes.

KXrLORAçAO DO RIU ÇUAFUEA.

Estação Naval de Angola. =N." 19.=III."°
e Ex."* Sr.=Em cumprimento das ordens que
de Y. Ex.* recebi em Portaria datada de 13 de
Dezembro de 1856, tenho a honra de incluso

reroetter o Relatório c plano dos trabalhos dc
observações de sondas e mais circumstancias,

feitas pelo Segundo Tenente da Armada José
Joaquim Borja dc Moraes, e Guarda Marinha
immcdialo João Climaco de Carvalho no rio

Quanza, a bordo do palhabotc D. Pedro V.
Nada mais se pôde continuar, porque tendo
adoecido uma terça parle da guarnição, foi

necessário recolher a Loanda, para as praças
serem convenientemente tratadas; e appa re-

tendo logo depois a necessidade de empregar
o palhabote cm outro serviço, íica por em-
quanto a continuação de tacs observações de-
pendente de eu ter embarcação apropriada
para um tal serviço.

^
Deus guarde aV. Ex.'=Bordo da Corveta

Goa, surta no porto dc Loanda, 3 de Outubro
de 1857. =111.— c Ex."' Sr. Visconde dc Sá
da Bandeira, Ministro e Secretario dc Estado
dos Negócios da Marinha c do Ultramar.ss/V-
dro Valente da Costa Loureiro e Pinho, Capitão
Tenente, Commaudante da Estação Naval' de
Angola. »

•

RELATÓRIO

Que acompanha o traçado de vinte Bilhas de distancia, a

contar da foi do rio" Quania, juntamente com as respe-

ctivas sondas, feito pelo Segundo Tenente da Armada,

José Joaquim Borja de Moraes, • pelo Guarda Marinha,

Joio Clímaco dc Caralho.

No dia 25 do mez de Julho de 1857, pela

uma hora e trinta minutos da tarde, por oc-

casião de preamar, e estando viração fresca,

entrei a barra do rio Quanza, sem o menor
obstáculo, no palhabote D. Pedro Y, que de-

manda uma braça dc agua, achando ser duas

braças e meia o menos fundo, na passagem

dos baixos de areia movediços, formados na

entrada da referida barra, devidos á corrente

de agua, que durante o tempo que estive em
com missão no rio achei ser de tres milhas;

via-se perfeitamente toda a arrebentação de

uma restinga que tem a ponta do sul, onde

começa a margem esquerda do rio, e a arre-

bentação da restinga da ponta da ilba que

existe logo na embocadura da barra; assim

como vi a arrebentação da restinga da ponta

do norte, onde começa a margem direita do

rio, a qual actualmente se reúne com a ponta

da ilha do lado do norte, como está indicado

no plano, ficando por este facto tapada aqnellt

entrada, onde não pôde passar um escaler;

porém, segundo as informações dos pilotos da
barra, outr ora fdra ali a barra para a entrada

de todas as embarcações ; a ilha que mencio-

nei na entrada da barra, e que se acha tra-

çada no plano do rio, é toda rasa e de areia

sem vestígio algum de arvoredo, e as aguas

na foz do rio são esverdeadas e não ama rei la-

das, apresenta ndo-se a ilha e as aguas diffe-

rentemente do que menciona o sr. Lopes de
Lima, no seu Tratado das Possessões Portugue-

zas na Africa. Fundiei em frente da povoação

dos Pilotos, na margem direita do rio, a um
terço dc milba da foz, a fim de tomar mais
conhecimento da barra, e logo no dia seguinte

se levantou bastante calema que durou tres

dias, a nonto de não ser navegável a barra,

ficando durante esse tempo fundeadas fora al-

gumas embarcações que vinham para entrar,

sendo devida esta impossibilidade aos baixos

movediços que tem formados pelos alluviões de
agua; porém mesmo sendo navegável, nin-

guém pode entrar nem sair sem risco de vida,

e de perder a embarcação não recebendo pilo-

tos, o que achei rasoavel por os pilotos serem
sós os que podem conhecer em todas as cir-

cumstancias o canal navegável, poisque para

isso fazem uso de umas taboas onde vio sen-

tados, c levam uma pequena pá com que re-

mam, e levam varas para sondar; da mesma
maneira vão fóra aos barcos, quando os vão
pilotar; tentei aoadar o mais próximo possível
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da barra, porém havendo perigo de perder o
escaler onde ia, e gente, só se sondou onde se

pôde, c como se vé no plano; emquanto a esta

povoação dos pHotos tenho a dizer que se com-
põe de vinte e duas cabanas de palha, per-

tencentes aos mesmos pilotos, havendo apenas
algum milho e mandioca plantada para sus-

tento d clles; em frente desta povoação ha um
pequeno areial cora uma cabana onde vem os

prelos da Quissama, terra mais do sul e para

o interior, fazer negocio com os pretos avas-

sallados da margem direita, pois elles não só

não são avassallados, mas são bastante selva-

gens; porém perseguidos pela fome trazem pe-

quenas porções de urzella para receberem em
troca uma diminuta porção de milho ou de
mandioca: trazem sempre agua para beber no
caminho, e logo se retiram, porém vendo al-

gum branco largam o negocio e retiram-se.

Conttnuou-se a sondar, levantando a planta,

para o que se fez uso só de uma agulha azi-

muthal, bandeirolas que se collocavam con-

venientemente, fita graduada e prumo; ainda
mesmo que houvesse mais instrumentos, não
se podia fazer uso d'elles, por não haver to-

gar para desembarcar, a não ser nas povoa-

ções, e serem por isso as observações todas

feitas no escaler. Até á abertura denotada no

plano por a b a duas milhas da foz é mangue
fechado de uma e outra margem, excepto o

espaço denotado por c d, que é capim raso,

lornando-se muito saliente; em frente a essa

planice de capim, e encostado á margem di-

reita ha duas pequeníssimas ilhas, rasas tam-

bém, de capim, as quaes estão collocadas no
mappa entre as sondas ; a abertura a b é onde

o rio se divide era dois ramos differentes, on-

de entrei no escaler, andando umas três mi-

lhas, e não lhe achando n esse espaço fim, vol-

tei para o palbabote com o Guarda Marinha
Climaco de Carvalho, e nos pareceu que se-

ria uma grande ilha da qual a face que se vê

do rio Quanza forma a margem direita do mes-

mo rio. Subimos mais antes de continuarmos

os trabalhos para vermos onde sc reunia de

novo, o que achámos ser na abertura e f a

sete milhas e oito décimos da foz; antes de

chegar a e f ha a seis milhas e cinco décimos

da foz uma pequena povoação por nome Can-
gangue, na margem direita do rio, a qual se

compõe de nove cabanas, sendo quatro um
pouco mais para o interior, a qual tem pou-

cos pretos com alguns pequenos a rimos, em
frente c um pouco mais para cima ha outra na

margem esquerda em tudo igual á primeira,

lendo só oito cabanas, e tem o nome de Cas-

sanhe; de cd para cima ha alternando, tanto

n'oma como n'outra margem, capim, alguns

arbustos e palmeiras e_m abundância, e ha al-

guns pequenos riachos, onde fui n uma pe-

quena canoa, das que usam os pretos n'esta

Província, e não pude seguir mais que meia

milha em alguns d'elles, por terem muitas ar-

vores baixas que impedem o andamento, e a

outros achei-lhe fim por serem pequenos. A
entrada de todos elles é mui estreita; de « /
para cima ha na margem direita outra povoa-

ção que se chama Tombo, distante da foz onze
milhas e sele décimos, muitíssimo maior que
as já mencionadas: compõe-se de duzentas e

vinte cabanas, sendo algumas regulares em
coostrucção, e tem muitas espalhadas, tam-

bém na abertura denotada no plano por g h

que forma a embocadura de um braço de rio,

se divide em dois ramos formando outra ilha,

da qual f g, sendo uma face d'ella, fórma a

margem do rio. D'esta povoação para cima até

onde terminaram os trabalhos não ha mais

povoação, pois, como já disse no principio,

são só vinte milhas de extensão a contar da
foz, e só a trinta milhas é que está collocada

a povoação de Calumbo, onde persiste um of-

ficial do Exercito, que é o Chefe d'esse Con-
celho, que se estende da foz do rio até um
pouco acima de Calumbo, tendo nas differen-

tes povoações um Director subalterno, e nas

outras apenas uns Sobas pretos. Fallo em ha-

ver Chefe na povoação de Calumbo, porque

tive occasião de ir a ella por assim me ser

conveniente a bem do serviço. As sondas es-

tam notadas todas no plano; emquanto á qua-
lidade do fundo pouco ba a dizer, pois no
meio do rio é que ha algum lodo, e nas mar-
gens era areia na occasião das observações;

porém segundo informações dadas pelos prá-

ticos também é variável, algumas epochas ha
que a grande força de corrente de agua por

occasião das cheias faz arrastar areia para

onde havia lodo. N estas vinte milhas não ba
baixo algum, e dizem que ainda muilo mais

para cima assim acontece, e claro está que

toda e qualquer embarcação que possa entrar

a barra em circumstancias regulares pôde na-

vegar até onde sondei, podendo-se encostar

ás margens em alguns togares como o mappa
mostra. N'este rio os terraes são fracos, e só

pela tarde, quasi sempre da uma hora em
diante, é que ha viração fresca; porém da po-

voação de Cangangue para cima falha a vira-

ção, e ha suas rajadas assim como recalmões

;

abunda em mosquitos, posto que não fosse o

tempo das chuvas, em que dizem haver mais,

comludo ha muitos, principalmente no canal

formado pela abertura g h da povoação do

Tombo, a que os pretos d'aquelle rio Ibe cha-

mam o Muge, não se pôde estar a não serem

os pretos que já estão acostumados. Emquanto
á agua tenho a dizer que logo na entrada é
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potável, porém da povoarão, do Canga ugae.

para cima è muitíssimo boa, e na Corça da
corrente apenas notei trazer alguma*», peque-

na* imas de capim e arbustos pequenos; ha

alguns jacarés, porém poucos até oode fui,

mas dizem que subindo mais o rio» se encon-

trara bastantes, assim eomo outros animaes

;

ha o peixe mulher qae tive occasiio de o ver

morto, pois os preto6 de noite pescam nas suas

canoas á fisgi; na também o cavailo marinho

que os pretos matam a tiro, pois fazem uso

de espingardas, isto para sua defeza, pois não

comem a carne d eMe; » cavailo marinho e o

jacaré vivem em terra de dia, e só de noite

costumam vir para o rio ; os pequeno* aoimos

que toem os pretos são plantados pelas mu>
Iteres; elles oceupam-se om pescar, havendo

'este rio pouco, peixe miúdo. A navegação

que ha n'este rio é de nnebas e pequenos

pa lia boles, que andam da cidade de Loanda
para este rio e vice-versa; vindo de Loa nda

trazem algumas fazendas como pannos, coraes

e pipas vasias, e para Loanda. levam as pipas

com azeite de palma, cuja. exportação annuat,

segundo dizem alguns moradores, é proxima-

mente de iresea-tas pipas; algumas vezes tam-

bém levam farinha de mandioca, tambeatvão
algumas esteires ordinárias e bastantes iiut-

deiras que servem para pequenas construe-

foes. Na saída da barra do rio, encontrei

ser o menos fundo de uma braça e meie, e

por isso se ve que os baixes da bana são são

firmes, e mesmo ora se augmeolam, ora se di-

minuem. Nade mais de importância me resta

a narrar a respeito do espaço que naveguei.

Bordo do palhahote D. Fedro Y, surto no

porte de Loanda, em 10 de Agosto de 1&&7.

—José/oeeum Borja de Moraes, Segundo Te-

nente da Armada, Commandante.=s#roV© Va-

Un\l8 do Costa loureiro e

da Estação.

A CAZKXUO PKL4I yCA\Z\, E 1

TE»nV. PELO Ç*. MAMEI, ALVES
^ n A ^i ^* j ^1CA STHO

Dezembro 9, 18t6.=Parti de Loanda ás

eioco horas e meia da tarde com o destino a

Cazengo, acompanhando vinte e quatro liber-

tes para este Mstrielo, e dois presos, soldados

eeropeus para o l>uque de Bragança (Presi-

dio); ás nove e um quarto chegamos á Conto-

rna com fortes chuviscos, e a noite bastante

escura ; ahi nos achou a caravana de Gatembo,

e tendo descansado por mais de ama hora, em
eonsequencia dos libertos poaueups, levantá-

mos ás onze ; ás duas menos um quarto che-

gámos a Pedra ok, d onde levantamos pelo

motivo ás qeatro; ás seis e meia. cha-

gamos ao Embondeiro, donde partimos á* sete

a meia ; ás oito e Ires quartos a BnUruiha, onde

dei de almoça* á gente, e proseguiado a,- nove

e meia chegámos á Residência de Columbo*

ás. dez» e to Dia e cinco raiouJoe.

Logoqac cheguei oeqeisiteà aa> respectivo

Chefe oito empacacebos» quatro sotdadua de

Unha do destacamento, e um quito. <te: aaette

peia os libertos; porém tendo-me respoudido

que o destacamento todo ena comnesto* de sol-

dados addidos, aiadaque das Companhias de

linba dos Presídios» não quj%seb«c mim tornar

a responsabilidade da segurança- dos» dois p*er

sos, que tanto me tinham sido reconwnender

dos, eotregandoros a taes soldados, e per isso

julguei conveniente oficiar desde toga á Se-

cretaria Geral, aguardando resposta, que che-

gou no dia a», ordenaíttdo-se**e que levasse

desses mesmos soldados, e tiaesse. regr

para Loanda a escolta do batoleãa de:

qae ca havia levada para guatda dos dites

presos e libertos.

No dia 131
caeeires, soldados, e azeite requisitado, aa esse

mesmo dia tiz regressar a escolta mencionada,

tenciona ado seguir lega pana MuAiina, o qae

não pada mzec em consequência de grande

chuva, que já bavia começado na tarde ante-

cedente, dia em que ali me encontroa o, Aju-

dante d'ordens José Botelho de Sampaio» em
cempaneia de padre Malaias José liebelto» qae

se recolhiam de Muxinia. Este Disli icto e a beira

do rio. O Chefe leside cm uma grande casa pr»r

ptia, de pau a piquA bem construída, caiado,

mas coberta, de palha; emícentad eUn tem unta

pequena horta, e dos. lados largas e grande?*

ruas de arvores irucliferas, sobresaiado muito

a de coqueiros. Existe n'este, Bástokto am
grande armazém do Estada, onde se recolhem

as cargas de particulares, que vêem dos pre-

sídios do Qeanza em canoas, a que d ali téem

de vir por teira á Cidade pela impossibilidade

de passarem pela barra as canoas; e portada

carga que n'elle se recolhe peccebe-se £5 réis.

No dia 11 mandei sarjar um dos libertos qne

apresentava borbulhas em diversas partes

corpo, e que eu aUriaiú a muiu forca de san-

gue e calor, e lha pxohibi comer peixe secco

ate qae melhorou. Á minha chegada achei

feita de algum peixe do que havia levada paca

os libertos, e bem assim da duas celtas que

sem duvida perderam em caminha, poisque a

cada passo os pequenos deixavam cair as car-

gas ou por cansados da marcha, ou por *a-

periores ás suas forças; não podendo dar per

taes faltas em viagem cm consequência da ef-

euiidade da noite. No, dia 13 me apresenta-

ram os dois soldados presas, que tendo sido

abonados de
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mandantes, somente ate o din 15, verificada

a verdade não *ó pela guia do ex-farrtel 4o
esquadrão Jose Manuel, um dos presos, a qual

me tinta sido entregue em mão, como por ter

observado que durante o dia estavam sem co-

mer, nuo davidei de os ndumtir no rancho

dos libertos desde o dia 1 i. A igreja de S. José

de Co4nnibo acha-ee per wnchrir, mas a es-

force* lio Chefe e algum dispêndio se acha a

obra já adiantada. Roçoutrtn suja a estrada

eia toda a jariadierSo tf*este Districto.

Dia li. Fartt de Galumbo ás onze Iroras do
dia em uma grande canoa do Chefe, toldada

de coiros, acompanhado de uma maior em que
iam os libertos e empacarei ros, e de nma ou-

tra mais pequena com os presos e tres solda-

dos, que oe me tinham fornecido, sendo dois

da Companhia de liana de Máxima, e um da

de Mtssangano, ambas toldadas igualmente

de tapim ; ás tres horas chegámos ao .Yntnoi

,

sitio de D. Máxima Leonor Botelho de Vuscon-

cellos i d'esta Cidade) com casa e curral de

gado vaccum, debaixo de chuva que havia

principiado pouco depois das duas, e ás qna-

trO e vinte e cinco minutos aportámos em Znm-
bria, arim o do fnllecido José Antonio Paschoal,

d'onde não podemos passar em consequência

da omita ctiuva; ahi jantámos e pernoitámos,

tendo cbegado a grande canoa depois das sele

da noite, e a dos soldados logo depois da mi-
oha chegada.

Ti algnma plantação de farinha, feijfo, mí-

Ibu, tabaco e algodlo, livres das inundações,

porque este sitio é algum tanto elevado. A noite

foi má cm consequência de muito mosquito,

apesar de ter levado pavilhão, e mesmo por

causa da casa do agasalho, que era mni aca-

nhada, mas que me foi dada como a melhor

do sitio pelo filho do dito Paschoal, quê ali re-

side, e que me obsequiou quanto pode.

Dia 15. Parti de Zambela ás sete horas da

manhã, ás nove e meia chegámos ao Bruto,

onde reside o Napolitano Rafael Branco em
um arfmo da Fazenda, outr ora da Mitra, no
qual podendo ter, e com vantagem por ser

mui alto, grandes plantações, nenhumas tem,

só pela simples circumstancia de lho não ter

sido arrendado o dito arimo por dez annos

como pretendera. Weste sitio é de notar c

admirar nma grande rocha perpendicular- ao

rio (na margem esquerda subindo) formando

ao nível da agua uma profunda caverna com
escadaria natural, que parece feita por um
hábil artista ; ás onze e meia chegámos a Ca-
ximba, fim da jurisdicçáo de Calumbo, e co-

meça a do Icollo; á meia hora depois de meio

dia entrámos no Muigiaquiria, grande braço

do tio pela direita, que forma para a esquerda

com o verdadeiro curso d Hle uma grande

ilha habitada e cottivada; deolarou-sc tro-

voada .ws tres quartos, depois com forte ven-

tania; e esta circumstancia tomou difHetiltosa

a nossa entrada no Muigi, e impossível pata

a canoa dos libertos, que não podendo ven-

cer o violento redemoinho das aguas, caéu no
antigo curso do rio, do qual não poetai «ir
senão no dia segninte, porque tinha de faiser

uma viagem tres ou quatro vezes maior, do
que nós, que tendo atravessado para a mar-
gem da Quissama, onde estivemos <á capa em
observação, resolvemos depois seguir por esto

onde a forra de ngtui não era tão forte; ns

doas e meia entrámos no rio, e atravessando

então para a margem esquerda, fomos aportar

em Cubasa ás quatro e meia debaixo de c fia-

va, tendo encontrado n'esta passagem do Mni-
gi muitos e repetidos cavados marinhos. To-

mámos agasalho em casa do morador Antonio

Diogo (preto), onde jantámos e pernoitámos,

não sd pelo motivo da chuva, como poT dever

esperar pela canoa dos Hbertos, que só raro

appareceu no dia 16 ás duas horas da tarde,

apesar dc varejada por oito pilotos, e tendo

tido o cuidado dc a mandar vir pela madru-
gada por uma quimbalta (pequena canoa). Fe-
lizmente chegou sem novidade alguma, más
debaixo de chuva que havia principiado á uma
hora, e que acabou quasi á noite, itnpwsibi-

litando-nos de navegar. N'este sitio vi algu-

mas plantações, especialmente de tabaco, gé-

nero este muito cultivado pelos preto», porque

alem de geralmente fumarem, com ellc vom-
mercoiam muito. As doas noites que n'este

sitio passei foram também más, em consequên-

cia de muito mosquito, postoque nos fosse da-

da para agasalho uma casa grande.

Dia 17. Parti de Cubasa ás sete da manhã,
ao meio dia encontrámos uma qnissanga (ilha

do lado direito; á meia hora chegámos aos

Pinheiros ou Ginganga (assim chamado por

ter n outro tempo pertencido aos padres da
Companhia) arimo da Fazenda, arrendado per

Manuel Machado Rodrigues, que o está man-
dando limpar para o fazer plantar, o qual me
obsequiou muito; ás duas chegamos a Caten-

ga, fim da jurisdiecão do Icollo, e começa a

de Moxima; ás tres c tres quartos, a Cacoba

(margem da Quissama), que são tres grandes

rochas esbranquiçadas, separadas um pouco

entre si, que repetem tudo quanto se diz gri-

tando; na mais alta d'cllas costuma o gentio

da Quissama precipitar os feiticeiros; ahi vi

de relance um peixe mulher, e ao sol um
grande jacaré; ás seis horas aportámos no

Qniengo, onde pernoitámos mal agasalhados

em pequenos cazebres todos de palha no ari-

mo do faHeddo Silva Guimarães; a canoa dos

libertos chegou depois das neve da noite, e
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para o desembarque (Telles empreguei todos

os pilotos das três canoas (á beira do rio ba-

tendo com as varas nagua, em consequência

dos jacarés, que em toda a margem do Quanza
são respeitáveis); neste sitio apenas vi pe-

quena plantação de farinha, e indagando por

que se não davam a outros e maiores culti-

vos, de que lhes podia resultar grandes inte-

resses, responderam-me que viviam desgos-

tosos, porque já estavam cansados de perder

os seus trabalhos com as frequentes inunda-

ções do rio, e com effeito observei em toda a

minha viagem por este rio que se tinham per-

dido grandes lavras, e eu naveguei entre al-

gumas, que pareciam feitas no meio d'elle.

Vi lambem muitas casinhas debaixo de agua.

Dia 18. Parti do Quiengo ás oito da ma-
nhã; ás dez encontrámos uma quissanga raza

pelo lado direito; ao meio dia entrámos no

Muingi á Cabemba, braço do rio na margem
esquerda, que finda em uma grande lagoa nas

terras dos Sobas de Muxima, Caculo, Gazengo

e Quionzo; n'elle vimos muitos cavallos ma-
rinhos, trazendo em seguimento da canoa, por

mais de uma hora, tres, que pareciam ou es-

tar brincando, ou enraivecidos, poisque alem

de muita roncaria, bufando atiravam de quan-

do em quando agua á altura de mais de braça

:

á meia hora encontrámos uma quissanga ala-

gavel pela direita, na qual havia pequenos

casebres circulares, que se me disse serem de

esperas dos cavallos; ás duas chegámos a Ca-

lende, arimo de D. Máxima, com muita casa-

ria pequena sem plantações actualmente por

causa das aguas; defronte está uma pequena

quissanga, e em seguida mais tres até Mu-
tamba, arimo com grande senzalla de forros

da orfã Guimarães, onde parámos c desem-

barquei ás duas e meia; apenas vi alguma
plantação de farinha e tabaco: ás tres horas

passámos e desembarquei no Saua, sitio com
casa e senzalla do morador de Muxima João

Cardoso da Guerra, com grande plantação de

farinha e tabaco; n'este sitio existe um Dire-

ctor de nomeação do Commandante de Muxi-

ma chamado Domingos Ferreira da Palma, a

quem requisitei alguns pilotos para ajudarem

os da canoa dos libertos, que mais Urde de-

via ali chegar: proseguimos na viagem; ás

tres e meia passámos por Cafucala, sitio do

morador de Muxima Bartholomeu Moreira c

Sousa; ás quatro e vinte minutos passámos

por Cahingi, onde vi a casa do soldado de in

fanteria de linha Rolcte, administrador do

arimo da Fazenda n'estc sitio, com alguma

plantação de farinha e feijão; ás seis passá

mos pelas grandes pedras de Cahingi, e não

encontrando onde fizesse noite, fomos aportar

na Palanga ás sete e um quarto da noite ; to-

agasalho na casa e sitio da parda mo-

radora d'esta cidade Maria Joaquina (sogra

de José Maria Mergú). A noite foi má não so

pelo muito mosquito, como pelo grande fedor

de bagres que ali se faziam seccar n uma pe-

quena casa que se nos franqueou como a me-

lhor do local.
v

Pouco depois appareceu a canoa dos pre-

sos, que me informaram de que a grande ca-

noa havia parado no Saua a receber os pilo-

tos, e que sem duvida d ali não passaria; e

assim aconteceu, poisque só me appareceu no

dia seguinte depois das dez sem novidade.

Dia 19. Partimos de Palanga ás onze e

meia, e quasi á uma aportámos com grande

chuva e ventania, acompanhada de trovoada

no Bocca do Quanza, tomando agasalho em
casa do Alferes da guerra preta de Muxima,

Bartholomeu Ferreira de Sant'Anna, que ali

possue um arimo com grande casa de hospe-

dagem, alem da cm que reside, senzalla e

plantações de farinha ; pouco depois appare-

ceu a canoa dos soldados, e as dos libertos

quasi ás quatro da tarde; a chuva continuou

até depois das seis. Ahi se me apresentou

doente um dos presos, o soldado Paulo José.

a quem mandei fazer todo o tratamento a meu

alcance, com que abrandou a febre na manhã
do dia seguinte, e emquanto n'este estado

sustentei-o do meu rancho. Este sitio é assim

chamado em consequência de grande pedaço

de terra, hoje quasi ilha, plantado de fari-

nhas, que vem defronte do Presidio pelo meio

do rio até este ponto; formando duas bocas

para os lados, sendo pela esquerda o antigo

e verdadeiro curso do rio.

Dia 20. Partimos d'este sitio ás oito horas

da manhã, seguindo entre a terra firme da

margem gentílica e a ilha mencionada; aos

tres quartos depois encontrámos uma quis-

sanga á direita; ás nove passámos pelo sitio

denominado, Hombo Cabangut ningo, com bas-

tante difliculdadc em consequência de grande

redemoinho de agua impedida por uma ponta

de terra (da ilha) mui saliente, mas que o

tempo vae consumindo com uma força tal que

se os pilotos não forem hábeis mui facilmente

vira a canoa, como por vezes tem já succe-

dido, toroando-se por isto mui respeitada esta

passagem ; ás onze e meia passámos pelo Zen-

ga na margem direita, onde a gente ignorante

diz ter apparecido pela primeira vez a ima-

gem de Nossa Senhora da Conceição de Mu-

xima, pretendendo-se fundar ahi n 'outro tem-

po o Presidio por esse supposto facto ; n elle

não ha nada de particular, apenas uma grande

lage á beira do rio, e no mesmo nivel onde

achei algumas pretas a lavar; descobrindo-**

I no alto entre mato muitas casinhas pequenas
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dos Quissamas com os qaaes, bem como com
todos os outros habitantes na margem do Quan-
za, temos pela maior parte relações comme r-

ciaes; um pouco antes de ahi chegar vi um
peixe mulher de relance; logo adiante encon-
trámos duas grandes jangadas de madeiras de
Massangano; ao meio dia entrámos no Muigi
Uangoma, grande braço do rio pela direita

(ficando sobre a esquerda o curso natural) por
onde se navega por ser caminho mais curto;
a força da agua na passagem d este Muigi é

considerável, e tal que nos arrojou com perigo
na margem da Quissama aos vinte minutos
depois do* meio dia; á meia hora tornámos a
atravessar para a esquerda, dando a canoa
quasi sobre um formidável jacaré que estava
ao sol, e que logo se precipitou no rio, dei-

xando nio pequeno movimento na canoa. A
canoa *dos soldados teve também de tomar a

margem da Quissama e de atravessar depois.

Não sei como se houve a dos libertos porque
vinha, como sempre, atrazada, mas sem du-
vida fizeram a mesma navegação, porque pela

margem esquerda ella não poderia vencer a

força da ressaca, quando nós o não podemos
conseguir tendo-o tentado duas vezes ; á uma
e vinte minutos avistámos a igreja, e logo o
forte ; ás duas chegámos a Cabuigi no sitio e

casas com senzala do Alferes da Companhia
Move) do Presidio, Francisco Rodrigues de Car-
valho, Director da Repartição deste nome, com
nomeação do Commandante, por quem fui ob-
sequiado nas poucas horas em que ali desem-
barcámos para nos prepararmos; vi plantações

de farinha, feijão, milho e tabaco; prosegui-

mos na viagem ás quatro horas; depois de
vinte minutos passámos pela grande Pedra
Joannes, d'onde se descobre lodo o Presidio, e

finalmente ás cinco e cinco minutos desem-
barcámos em Muxima.

Este Presidio é situado á beira do rio, c n'elle

nada ha de particular menção, a não ser a

igreja que é bastante espaçosa, coberta de te-

lha, na proximidade do rio, na margem de

Quissama, onde foi situado o Presidio, c que
por forma alguma se deverá deixar perder,

nio só por ser um Templo religioso, como por-

que pela muita crença do gentio nos milagres

de Nossa Senhora da Conceição de Muxima,
que se diz ora pestanejar, ora ter apparecido

um dia fóra da igreja na praia, por occasiáo

de ter sido agarrada por um jacaré uma preta

que lhe havia sido offerecida, e que fóra la-

var diversos objectos da igreja, a qual appa-

receu logo sem damno, e o jacaré morto; e

ora finalmente em diversas guerras, decidindo

as acções a favor daquelles que mais confia-

vam n'ella, vem de quando em quando tribu-

tar cera e azeite ; sendo um dos fortes motivos
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e talvez o principal que o contém, e esses re-

ceios de todo desapparecerão se ella se dei-

xar cair. O forte d este Presidio foi situado em
1655, pelo Capitão Francisco de Novaes, a
quem haviam sido dadas todas as terras de.
Quissama, então conquistadas, em um alto,

por detrás da igreja, cuja vista é excellente

para todas as partes, e até alcança a lagòa
de Saba Quizua, causa das ultimas guerras
com aquelle gentio, quando Commandante do
Presidio o Alferes do. batalhão de linha, Fran-
cisco Alves Xavier.

Hoje pôde dizer-se que está quasi abando-
nado, ou pelo menos maltratado, sendo aliás

um rico ponto de defeza, quando guarnecido;
a calçada e a praça do forte achei-a com bas-
tante capim: tem no centro uma casinha de
telha, que hoje serve de arrecadação do ar-

mamento da Companhia movei, ê outra de
palha que serve de corpo da guarda do forte,

mas em ambas chove por arruinadas. Tem
cinco peças de diversos calibres, umas des-

montadas e outras em carretas de pau, alem
de duas de bronze, que se acham junto da
casa do Commandante, que haviam sido to-

madas pelo gentio na guerra mencionada, e

que depois se resolveram a mandar entregar,

quando ali esteve o Major Izidro.

A Feitoria nacional é um bom edifício qua-
drado coberto de telha, com formidável pateo

na frente, e n'elle é lambem a cadeia e a casa

da guarda; acha-se porém mui arruinado, e

será sensível perder-se, quando com a reedi-

ficação d'elle, do forte e da igreja, que tendo
muitas jóias, podia dispor das que fossem me-
nos necessárias, bem pouco dispenderia a Fa-
zenda, em vista dos recursos que offerecem os

outros Presídios, como seja a madeira, que
lambem ali se encontra, de Massangano e

Cambambe, telha, tijolo e cal de Massangano,

ferragem e pregaria de Cazengo e Goíungo

Alto, e finalmente os pedreiros e carpinteiros

dos libertos que existem neste ultimo Distri-

cto. Esta» obras porém, inclusivè a da igreja,

deviam ser feitas sob tiscalisação immediala

do Commandante, porque se fosse entregue

a da igreja á chamada Commissão Adminis-

trativa ou antes á Commissão dilapidadora dos

bens d'ella, seria uma eterna comedela. OCom-
mandante reside em uma grande casa do Es-

tado, de pau a pique, e coberta de palha,

feita em 1843 a 1844, quando Commandante
do Presidio o Alferes do Esquadrão Manuel An-
tonio de Brito, cm frente da Feitoria.

Junlo da casa da residência vi muita ma-
deira de conslrucção (espinho e silveira), e

lendo ido cm companhia do Commandante ao

ponto em que é cortada, achei muita já der*

rubada em diversos togares e em grande dia-
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tancia, de diflerenlcs tamanhos e grossura : o» l

menores paus tiuham cinco pés de comprido

e ura palmo de diâmetro, e os maiores de vinte

o seis pés de comprido e seis palmos dc diâ-

metro: toroando-sc quasi impossível, ou pelo

menosdifficultosissiruu a conducção delles para

a residência, não só porque muitas vezes tom-

bem em logares alagados, em (|uc o jacaré é

frequente, em consequência das grandes inun-

dações do rio que chegam até os altos da

Quissama, como porque os mesmos paus uão

offerecem coramodidadc para se lhe pegar, c o

Coraraandante, homem assas trabalhador e

prudente, me disse carecer dc ferramentas

próprias para as falqucjar, c de uma pessoa

entendida: de ordinário só se aproveitam para

a residência aquclles paus que os prelos po-

dem sem grande risco arrastar. Neste passeio

encontrámos diversos Quissamas, alguns dos

quaes armados, mas lodos nos trataram com
muita reverencia e acatamento, tirando dos

hombros as armas, os que as levavam, c pon-

deras embocadas para o chão, emquanlo pas-

savam em nossa frente.

A estrada que do presidio sác para a feira

estabelecida no Leio à grande distancia ape-

nas está transitavcl por cinco quartos de liora,

e mesmo assim com capim que nos locava nas

mãos.

O Commandanle tem próximo da residên-

cia uma pequena plantação dc algodão, por ora

pouco importante, c outra dc milho.

Pele grosso o cerrado mato que cerca esla

lavra, e por entre o qual passa a estrada men-
cionada, bem se vê que este Commandanle
tem sido incansável n'esle género de serviço.

Este Presidio divide-sc em oilo Repartições

ou Diroetorias, que são MGolome, Ifolongo.

Muiacasso, Quissanga, Calomhas, Sana, Ca-
luigi e Boca do Quanza, comprebendendo oilo

Sobas; CaculoCasongo, com 052 fogos; Cacuio

Cahongocom 552; Ucusso com 281; Quenza
com 110; Quiangonga com 8í; Quionzo com
46 ; Ca pala coro 37 ; c Delle com 7 ; todas cslas

Repartições e Sobas são na margem opposta ao

Presidio, onde nada mais c nosso hoje que o

terreno oceupado pelas casas portuguezas.

O Presidio c bastante quente c árido: n'clle

não vi plantações algumas alem das do Com-
mandante, c as falias que dc tudo se queixam
os moradores c o Commandanle, c que cu ex-

perimentei em dois dias que ali estive, bem
comprovam a esterilidade d'ellc, muito mais

apoiada pela indolência dc seus habitantes;

todavia se queixam das alagos. A guarnição

de Muxiraa coropõe-se dc uma Companhia dc

linha, hoje quasi regular, c dc uma movei,

que, como em todos os outros Presídios c Dis-

trietoa, é uma perfeita guerrilha pelo seu total

desarranjo, e será sempre irrisória n sua

apparencia, emquanlo os Commandantes dos

ditos Dislriclos e Presídios não derem a de-

vida nllençâo a esla Iropa, c ella não for for-

necida de bom armamento c correame; pondo-

sc-lhe ti testa bons instructores lirados dos

Sargentos de Infanleria de linha dc Loanda.

À minha chegada requisitei ao Commandanle
as canoas que deviam estar promptas, segundo
as ordens que com prevenção lhe haviam sido

dirigidas, para meu transporte a Massangano;
mas foi para mim dc admirar que não tivesse

uma só, vendo-mc na collisão dc tomar o ar-

bítrio dc seguir nas cm que cu havia ali che-

gado de Calumho, para nãVestar demorado,
emquanlo elle Commandanle as mandava pe-

dir ao de Massangano. Também lhe requisitei

uma escolta de nove soldados da Companhia
de linha para guarda dos presos e libertos,

que me foi fornecida. O archivo d'cste Presi-

dio esla pouco regular, c a correspondência

mais antiga é do 183S.

Dia 22. Partimos dc Muxiraa ás dez horas

do dia, c ás tres c meia aporíamos cm Am-
baxi, no sitio do Capitão da Companhia movei
de Massangano Pedro Paulo dos Reis e Al-

meida, em cuja casa pernoitámos por-ter prin-

cipiado a chover, e haver chegado a canôa
dos libertos depois das cinco. Neste sitio vi

bastante plantação de farinha, feijão, milho,

tabaco e algum algodão.

Dia 23. Partimos de Ambaxi ás oito da ma-
nhã; ás nove encontrámos uma ilhota habi-

tável; ás nove c meia passámos pela grande
pedra do Uolongo (margem esquerda) , e ao

meio dia encontrámos junto de uma quissanga,

uma canoa de Carpideíias, pintadas dc encar-

nado, branco c prelo, e cobertas dc muitas pe-

nas de gallinbas, saiotes dc liconde, e arma-
das de malhadinhos, ele, as quaes iam para

um óbito, junto do sitio cm que havíamos
pernoitado. Ã uma hora entrámos no Muigi
a NGolomc, que divide os Presídios dc Muxi-
ma c Massangano, o qual finda era uma gran-

de lagoa do mesmo nome : n'clle, áquem do

Muigi, ha uma rocha que lambem lhe toma o

nome, que impelle a agua com tanta força,

que torna aquclla passagem melindrosa, e tanto

que duas vezes fomos á garra com algum pe-

rigo, primeiro que a vencêssemos: ás ires ho-

ras passámos por uma grande pedra branca

(na margem direita) chamada dos Feiticeiros,

porque o gentio costuma ali precipitar os ac-

cusados e havidos entre si como laes, sem que
nada os possa livrar de simiihanle castigo:

ahi vi Ires cavallos marinhos.

Também fui informado que algumas vezes

os mortos são comidos; mas nem todos os

Quissamas comem gente.
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Ás cinco horas passámos por Canzo Cas-

samba* sitio com pequenas casas cm um oi-

teiro, que não offereceudo comraodidadc ai

guma, proseguimos, aportando em Maculumhi

ás sete da noile, c tomando agasalho cm casa

de um prelo muito velho chamado Caualcndc,

por quem fomos hem tratados, lamentando

lodo a noite, que"qiiasi velei por causa dos

mosquitos, a sua sorte de ter perdido suas

plantações com as inundações

Pouco depois chegou a canoa dos presos,

que me deram parte de que a dos libertos não

passaria de Canzo Cassamba. N'esle sitio deu

parte de prompto o soldado que ia doente.

Dia 84. Partimos de Maculumbi a"s onze do

dia, por havermos esperado a grande cauòa

que linha ficado no sitio mencionado. Ás Ires

o meia passamos pelo Lola, onde vi alguma

plantação de farinha, feijão, milho c tabaco,

no sitio do morador de Massangano Paschoal

Gomes de Carvalho: ás quatro e quarenta mi-

nutos avistámos o Presidio de Massangano pela

Igreja, e logo o forte: ás seis chegámos á em-

bocadura do Lucalla, que trazia grande en-

chente e corrente; e finalmente ás sele e um
quarto da noite desembarcámos no porto do

Prcsklio
;
pouco depois chegou n canòa dos

presos, ea grande, que havia chegado já tarde

np Lola, apparcecu no dia seguinte depois das

dez da manhã sem novidade alguma mais do

que o pcrdimcnlo de uma celha, em que um
dos libertos querendo tirar agua na emboca-
dura do Lucalla lhe escapou das mãos.

O rio Quanza c talvez o principal da Pro-

víncia : oile é largo bastante, mui cheio de

grandes voltas; tem considerável altura, é as-

sas caudaloso, c nus grandes enchentes faz

immensos estragos.

As suas margens suo lindíssimas, oITorcccm

muita distracção, são todas cobertas de gran-

des plantações de farinha, tabaco, carrapa-

teiro e palma, especialmente na da Quissa-

ma. Este rio letn bastautc peixe, muitos ja-

carés, cavallps marinhos c peixe mulher.

O Presidio de Massangano está situado cm
um alto. A casa da residência doCommandante
é ridícula c está velha; por isso Iratava-so de

uma nova casa de pedra c cal, cm um logar

lindo c ainda mais alto. Junto da residência,

para o lado direito, fica o Forte, cm o qual

se fizeram alguns reparos mui necessários, c

se acha bem tratado, mas não cm estado de

defeza, poisque n'clle apenas existem algumas

peças de ferro arruinadas c desmontadas ; nel-

le cslá a arrecadação das Companhias de li-

nha e movei da guarnição do Presidio, o ca-

labouço c a casa da guarda, o tem na frente

um bonito palco. Á esquerda d este Forte, mas

um pouco afastado, lica a Igreja de Nossa Se-

nhora da Victoria. Padroeira do Presidio, que
está arruinada, principalmente dos tectos; o

Commaudante mandou fazer-lhe alguns repa-

ros, o havia vistas de se concertar, cobrindo-

se de palha, segundo as ordens da Junta da

Fazenda; mas ignoro a necessidade d'esta me-
dida quando o Presidio offerece a telha, a cal,

o tijolo c boas madeiras. A casa da Feitoria

nacional está um pouco retirada da da resi-

dência; c um edifício quadrado e espaçoso,

hoje coberto de telha por este Commandante,
c se não foram os grandes concertos que lhe

mandou fazer, cila estaria por terra, como fui

informado, c os objectos da Fazenda ali arre-

cadados, como sejam fazendas, pedras de sal,

enchadas, etc, com que se paga o pret da

Companhia de linha, estariam cm risco dos

frequentes incêndios nos Districtos o Presí-

dios; ali c lambem a cadeia c a casa da guarda

respectiva.

Em frente da casa da residência, desde a

Igreja ale ao logar cm que se pretende fa-

zer a nova (distante mil passos), mandou o

Commandante fazer uma linda estrada plan-

tada de arvoredo de ambos os lados, tendo

sido preciso aterrar da parte do boqueirão ou

barracão da descida para o rio uma grande

nllura, c amura-lo com pedra e cal em mais

de braça para segurança da obra.

No dia seguiulc entreguei ao Commandante
os presos que iam a meu cargo, c desde logo

lhe requisitei, para sustento dos libertos, seis

casungucis de farinha, Ires de feijão, cem ca-

cusos seccos c um quito de azeite, por se ter

acabado o rancho que de Loanda havia leva-

do, por uma viagem de quinze dias, e no qual

linha admillido lambem os dois presos como

iica dilo.

Também requisitei uma escolta de seis ho-

mens para acompanhar os libertos a Cazcngo,

e logoquc me foi dada da Companhia de li-

nha fiz voltar a de Muxima. Pedi igualmente

os carregadores que me deviam transportar

por terra ao meu destino, segundo as ordens

que com antecedência lhe haviam sido man-

dadas, mas o Commandante respondeu-meque,

com quanto os tivesse mandado tirar logoquc

recebeu ordem, comtudo ainda não haviam

chegado, mas que podia contar com clles per

aquellcs dois ou Ires dias. Assim não aoonte-

ceu. N'estc dia 2o houve ura jantar na casa

do Commandante, ao qual assistiram os prin-

cipaes moradores do Presidio, qoe geralmente

foram bem tratados. No dia 26 foram-me apre-

sentados os objectos requisitados. No dia 87

amanheceram doentes Ires libertos dos peque-

nos, c á larde houve muita chuva. No dia 88

cairam doentes mais quatro, cm um dosquaes

deu pela primeira vez ura-ataque degola pouco
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durável; a lodos fiz tratar do melhor modo pos-

sível, mandei-os ventosar, e purguei a dois:

as febres porém foram um pouco renitentes, e

apenas cediam ao tratamento por vinte e qua-
tro horas; todavia não desesperei e continuei

a prestar lhe todo o meu cuidado e attençio,

poodo-os em rigorosa dieta. N'esle dia instei

pelos carregadores, e o Commandante á mi-
nha vista despachou dois soldados para a ju-

risdicção dos Sobas, a quem tinham sido pe-

didos, e só no dia t/de Janeiro d este anno
appareceram, vindo preso o Soba causador da

demora, a quem o Commandante mandou met-
ter na golilha. Pouco depois me foram entre-

gues c a escolta, e tencionei desde logo le-

vantar cargas no dia 2, nào obstante ler ainda
morrinhentos tres dos libertos que haviam
adoecido, e prostrados de febre dois dos meus
escravos, inclusive o cozinheiro, cuja falta nos
era geralmente sensível; não aconteceu porém
assim, porque achando-me a jantar no dia 1.°

em casa do Commandante, aonde lambem hou-
ve grande concurso de convidados, não pude
acabar o acto por incommodado, e recolhen-
do-me á casa em que elle me tinha mandado
aboletar, tive toda a noite grande accesso de
febre, que me prostrou até á madrugada do
dia 3, em que me deixou bastante abatido; e
nso querendo expor-me n'esse dia ao choque
da tipóia, reservei a partida para o dia 4:

entretanto todos nós doentes creáraos mais
forças.

No dia 27 pela manhã fui ver, cm compa-
nhia do Commandante, do Alferes Viaona e

de Pedro Rodrigues Chaves, principal mora-r

dor do Presidio, por sua capacidade, o forno

da cal de pedra, e as lavras de algodão do

dito Commandale. A cal é muito suja, e nem
tal parece, cm consequência da pedra que,

quanto a meu ver, não é calcarca: o processo

seguido na quebra delia dá grande detri-

mento ao prelo, porque primeiro é preciso fa-

zer grande cova para se dar com ella, e de-

pois quebra-la a malho, e mesmo depois de

cozida no forno não se dissolve sem ser no-

vamente batida. Se não foram as obras pu-

blicas nos d iGerentes Presídios c Districtos

que se podem fazer com esta cal, diria que

não vale a pena a continuação do seu fabri-

co. Pelas amostras que junto vão, melhor se

verá a qualidade da pedra e a cal que produz.

Uma das lavras de algodão do Comman-
dante está próxima da residência, áquem do

rio Localla, c postoque seja pequena em pro-

porção da outra de que vou faltar, comtudo

abrange muito espaço e está bem tratada ; a

maior e a mais importante está junto do for-

no, alem do Lucalia, a distancia de mais de

hora de viagem, e pode sem exageração ter

meia légua para mais em circumferencia; está

mui bem tratada, a maior parle do algodão

alto e bastante carregado, e promelle maior

colheita
;
pelo maio que lhe fica em redor bem

se vé4 trabalho a que se deu esle Comman-
dante para vencer grandes difliculdades; o

seu exemplo porém ainda não moveu os ha-

bitantes do Presidio que podia ser muito roais

abundante. O Alferes Yianna, Commandante
da Companhia de linha, homem de génio tra-

balhador, nada tem feito em agricultura, por-

que, com quanto tenha já á sua disposição um
dos melhores arimos que a Fazenda ali pos-

sue, na grande Ilha fronteira á residência,

comtudo fallam-lhe os auxílios de braços, re-

quisitados em seus requerimentos, que i pre-

sença de Y. Ex.' levou em 26 de Outubro do

anno lindo, cujo resultado até hoje espera. No
dia 31 de Dezembro houve no Presidio um
incêndio, junto da casa da residência, seriam

onze horas da noite, que foi acudido de prom-

pto a toque de rebate pela Companhia de linha,

alguns soldados moveis, todos os Officiaes e

muitos moiadores, e pelo Commandante com
seus escravos, que lambem não duvidou ex-

por-se á tirada da agua do rio áquella hora

;

seriam duas horas quando lodos noa retirá-

mos depois de bem apagado lodo o fogo, que
felizmente não passou da única cubata que
ardeu.

O Presidio de Massangano tem tres cabados,

que são: Guengue, Zundo e Quembi, e algu-

mas Dircctorias com nomeações do Comman-
dante, segundo a necessidade, e tem ireze

Sobas: Ngola Quiato, com 712 fogos; 1 toiliba,

com 659: Bamba a Tungo, com 467; Guen-
gue, com 487; Ngoloiue, cora 281 , Zumba a

quizundo, com 190; Zambi aquela, cem 182;

Cabulo, com 181 ;
Canbangui, com 111; Quis-

sala, com 108; Ngola andala, com 87; Qui-

longuella, com 76 ; e Quinguanga, com 64.

Este Presidio é abundante de ferro, e dizem

ser de mui boa qualidade, tanto que do Go-
lungo Allo e Cazengo se vae ali buscar por

melhor, mas não se trabalha n elle.

No dia 1 de Janeiro apresentou-se a nova

Camara, decentemente vestida, com varas, c

capas de lila, sobresaindo nos peitos dos Ca-
maristas, creio que á porfia, grandes toalhas

crivadas e arrendadas. Fui mui bem tratado

e obsequiado por este Commandante, durante

dez dias de minha estada ali; nos quaes, não

só não consentiu que eu comesse fora de sua

casa, mas até fornecia peixe fresco e farinha

á minha gente; Gnalmente nada deixou a de-

sejar. Outro tanto tenho a confessar do Alferes

Yianna, que igualmente me obsequiou quanto

eslava ao seu alcance.

No dia 30 lambem choveu muito.
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Este Presidio c cálido bastante. O archivo

não está regular, e se acha a correspondência

mui truncada.

Janeiro i, 1847.— Partimos de Massangano
ás sete horas da manhã; ás onze passámos em
canoa o Lucalla. no porto Quima, e almoçá-

mos alem no sitio Caconda, de onde se perde

a vista do rio; n'esta viagem vi os grandes

estragos occasionados pelas aguas do Lucalla,

debaixo das quaes estavam muitas lavras; le-

vantámo-nos ás duas e chegámos a Cassualala

ás quatro e meia, com chuva, que havia co-

meçado pouco antes da quatro. Ahi jantámos,

e depois de passar a chuva fui examinar a ola-

ria do Estado: achei muita telha, tijolo feito,

e bem assim uma porção dc louça de barro:

porém o forno está entre mato desamparado, e

para cozer a telha c tijolo formam uma espé-

cie de caieira em circulo, acamando os obje-

ctos com lenha, e depois atiçam-lhe fogo por

dentro e por fora: dc noite tornou a chover

até a madrugada do dia seguinte, c fomos

bastante incommodados do mosquito.

Dia i>. Largámos de Cassualala ás seis ho-

ras e meia; ás sete e vinte minutos princi-

piámos a subir o grande oiteiro Ngola Cama-

na, cuja descida é dez vezes peior por Íngre-

me; do cume se avista ao longe o Lucalla: ás

oito c meia o oiteiro Cahui, e depois de os

descer encontrámos alguns paus de construc-

Ção, e vigas de dezoito pés de comprido e um
palmo de diâmetro, já cortadas e próximas da

estrada; ás oito e quarenta passámos em ca-

nôa o rio Luinha, que divide os Districtos de

Massangano e Cazengo, e descansámos no

Ngombc. Movido do desejo, fui ver a antiga

e tão failada fabrica de ferro de Oeiras, hoje

na jurisdicção de Cazengo, e nada mais existe

que os pardieiros da grande obra queoutr'ora

ali houve, e que ainda mostram a segurança,

utilidade e perfeição com que foi feita; todas

quaesquer explicações que eu quizesse apre-

sentar ou dar a V. Ex.
1 não seriam bastante

explicitas, por não estar habilitado para uma
perfeita analyse e dcscripçâo, ao passo que

V. Ex.* as tem de pessoas entendidas, que
para isso a examinaram minuciosamente.

Eram nove horas quando para lá segui;

cbeguei ao ponto, onde me esperava a gente,

ás onze e meia, e pretendendo levantar carga

ás duas, uma trovoada sccca
;
acompanhada de

forte tufão de vento, nos privou da marcha, e

nos obrigou a pernoitar aqui: c a noite não

foi má, apesar da pequena casa do agasalho.

A estrada cm toda a jurisdicção de Massan-

gano até este ponto está péssima, toda co-

berta de capim c mato, e em algumas parles

quasi intransitável, para o que muito nos va-

leram lambem as espadas e podões que V. Ex.
â

nos havia mandado dar, para em viagem sc

cortar lenha para os libertos; â estrada pa-

rece nunca ter sido limpa, porque o capim e

os espinhos estão tão altos c atravessam o ca-

minho tanto que, mesmo na tipóia, que che-

gou toda rota, muito me incommodavam, e

em algumas pequenas distancias preferi apear-

me da tipóia, e acompanhar os quatro pretos

qtie levava adiante de mim abrindo cami-

nho.

Dia C. Partimos do Ngombe ás quatro horas

da madrugada, d'ahi a poucos passos princi-

piámos a subir o grande oiteiro Tolola ma-
tombe, que descemos ás cinco e cinco minu-
tos, passando por um bosque mui fechado;

ás cinco e meia montámos o oiteiro Quissa-

nguengi, ás seis c um quarto o riacho Sembi,
a vau, mui cheio de pedras, eque no cacimbo
costuma seccar; ás sete c trinta passámos pela

pequena banza do Soba Hango, onde encon-
trámos muito gado de Ambaca com direcção

á cidade; a poucos passos chegámos á banza
do Soba Guangua, onde fiz descansar a gente
que ía fatigada das repelidas subidas; ás oito

e quarenta proseguimos, depois de ter sido

brindado pelo Soba com um cabrito e uma
quinda de fuba, que mandei dar á gente,

exorta ndo-o a que se dé cora afan aos traba-

lhos agrícolas, dos quaes lhe podem vir mui-
tas riquezas; depois de dez minutos de mar-
cha passámos sobre ponte de pedra o riacho

Quiluri; ás nove e meia o pequeno oiteiro

Quizanga-quiandanda ; ás dez o riacho Muin-
gi, sobre ponle de pedra; ás dez e um quarto

o riacho Tabanga, a vau, e a poucos passos

chegámos á banza do Soba Ngola Pumba, onde
parámos para almoçar e mesmo descansar em-
quanto o sol estava muito forte; ahi vi algu-

ma plantação dc farinha, e tendo conversado
muito com o Soba, por occasião de me ter

apresentado um cabrito e uma pouca de fari-

nha, que igualmente reparti cora a gente,

queixando-se do tempo que lhe não permittia

ser mais generoso comigo; eu o interrompi,

agradecendo-lhe muito aquillo mesmo que me
acabava de offerecer, sem lhe ser exigido, e

que eu só aceitára para não o desgostar, e,

quanto ao mais, que estava em suas mãos,

porque a terra era muito rica e sempre prom-
pta a repartir as suas riquezas com aquelles

que d'ella as quizessem tirar; finalmente, que
se elle e seus filhos se votassem á agricultura,

especialmente do tabaco, algodão, arroz e ca-

fé, em breve elle mesmo desconheceria o es-

tado actual.

Era uma hora quando largámos da banza

d'este Soba, postoque estivesse ameaçando
trovoada, que ao longe se sentia roncar; su-

bimos o grande oiteiro Ubeja, lendo pela di-

as •
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reita o riacho do mesmo nome; ás duas horas

atravessámos a pequena banza do Soba Pumba,

e o dilo riacho; ás duas e um quarto torná-

mos a atravessa-lo, e logo em seguida a pou-

cos passos duas vezes mais; ás duas e meia

passámos pelo cemitério; pouco antes se avista

a residência de Cazengo, e tendo atravessado

mais uma vez o Ubeja (sempre sobre pontes),

chegámos á residência ás tres menos dez mi-

nutos.

Esta está situada entre ou no centro de

uma corda de grandes oiteiros, com abertura

para o lado da entrada, entre os quaes se dis-

tingue o mui alto Tumba de Cassaque, do qual

se avistam as lagoas de Massangano, como

vi em um dia que lá fomos com o Chefe e mais

pessoas; gastando na subida quarenta minu-

tos não chegámos ao cume, e já estávamos

mui cansados das pernas. O Chefe reside em
uma boa casa própria, bem acabada, de pau

a pique, coberta de palha, mas caida; ella é

situada em um pequeno oiteiro, cujo cabeço

foi de propósito cortado e arrasado, formando

em frente da casa uma larga praça, onde se

estende o feijão e se bate o café ; á esquerda

d'esta casa, na mesma praça, ha duas casas

lambem de palha, que servem de arrecadação

de café em casca, dispensa, deposito de pe-

dra férrea, ferro fundido, e finalmente para

tratamento dos doentes; aos lados da residên-

cia, e bem assim na frente (a alcance de gri-

to), ha Ires oiteiros pequenos, cujos cabeços

mandou também arrasar para estender café,

tendo em cada um uma casa para ser reco-

lhido. Em frente da residência, na baixa (mas

ao alcance da vista), ficam as casas dos teus

muitos escravos e libertos, que não lêem me-

nos de quatro quartos cada uma ; a estas dá

os dias sabbados das semanas para trabalha-

rem em suas lavras, e os domingos e dias

santos são inteiramente guardados. Da resi-

dência parle pela ladeira abaixo uma larga e

bem feita rua de laranjeiras, limoeiros, jam-

beiros e fructas de conde, que vae communi-
car a senzalla da gente; as mesmas fructas se

acham plantadas e armadas no quadrado do

cemitério, fechado de espinhos, no qual iam •

bem vi bastantes roseiras de cheiro e perpe-

tuas. Tem grandes lavras de mandioca, feijão

e milho, algum tabaco, algodão e arroz, e

grande cannavial, sendo dignos deattenção e

louvor os seus trabalhos do café, cujas lavras

duas vezes percorremos, atra vessa ndo-as na

sua maior extensão: ellas são importantes,

acbam-se muito carregadas, e promettem do-

brada colheita; alem disso tem muito café em
deposito, algum em casca e oulro já prompto
em todo o seu sentido: d'elle apura primeira,

segunda e terceira sorte, alem do refugo. É

incalculável porém o numero de pés, não só

porque algum está entre mato, como porque

na plantação não foi seguido o syslema, em
pratica no Brazil, de o alinhar; e sem duvida

a rasão é porque, sendo a maior parte natu-

ral ou espontâneo em todo o districto, etle foi

só plantado nos logares intermédios, sendo

porém geralmente beneficiado e tratado por

elle Chefe, no que muito lera trabalhado.

Á minha chegada apresentei ao Chefe os

libertos, que por minha via lhe deviam ser en-

tregues, os quaes chegaram no melhor estado

possível, á excepção de dois dos que haviam

adoecido em Massangano, que chegaram fe-

bricitados pelo excesso e algum sol que tinham

apanhado era viagem; um destes era aquelle

a quem havia dado o ataque de gota, que no

dia 9 lhe repetiu. N'esse mesmo dia em que

cheguei vi todos os outros libertos, inclusive

os que haviam ido por terra, em seis dias, a

cargo de um fulano Lima, e igualmente esta-

vam a brincar contentes com os escravos do

Chefe, porque era dia santo, e se acham bem

tratados e nutridos.

No dia seguinte lhe requisitei os carrega-

dores que deviam transportar-me a Ambaca,

e me foram dados no dia 10.

Fui ver o cacau e sucupira, e achei-a com

altura de mais de palmo, e bem assim as ta-

mareiras; a iza, a canella e a gengibre branca

estão ainda em viveiros, mas tudo cora muito

boa apparencia. Assisti com o Chefe duas ve-

zes aos trabalhos dos ferreiros, aos quaes via

dar todas as manhãs quarenta c oilo arráteis

de ferro, e no dia seguinte apresentarem oito

barras com vinte e quatro arráteis, pouco mais

ou menos; para se obter aquella quantidade

de ferro era preciso dar-se-lhes o dobro em
pedra férrea. Neste serviço apenas se acham
empregados quatro ferreiros, que são rendi-

dos mensalmente pelos respectivos Sobas, e

segundo as intenções do Chefe em breve se

tornará regular, o que não é desde já possí-

vel, poisque até essa pobre gente empregada

em ião violento serviço nem vencimento tem,

valendo muito n este caso, para se obter al-

guma cousa d elles, a consummada prudência

do Chefe, que os sabe levar e trazer conten-

tes mesmo com algum dispêndio seu.

Deixei existentes era arrecadação 263 bar-

ras de ferro quadradas, do molde antigo, c

341 dos modernos, sendo 52 das chatas, 41

das quadradas e 248 das redondas, com
ires a quatro palmos de comprido e diversas

grossuras: em bruto uma porção de ferro e

pedra.

Junto da casa da residência do Chefe, na

baixa, tem dois grandes tanques, feitos de

dois riachos, cujas correntes dislrahiu, e que
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por canos lhe vão regar uma bonita borla cer-

cada de grande mato de ananazes mui sabo-

rosos; em um dos Ianques tem peixe miúdo
por galanteria.

O syslema de administração governativa

n'esle Districto é inteiramente singular e di-

verso dos demais, o que bem observei durante

quatro dias que n'elle estive. Em todo o Dis-

tricto nio ha senão dois moradores propria-

mente ditos, um dos quaes é filho de Loanda,
e escriplurario do Chefe; o outro é europeu,

e lambem seu familiar. Existe porém uma
porção de homens pretos, mal vestidos e mal
calçados, que se denominam pedrestes, com
os quaes se serve o Chefe para algumas cita-

ções ou diligencias, quando não queira empre-
gar empacaceiros, que naquelle Districto lam-
bem estão sujeitos a carregar tipóia. O Districto

não tem Escrivão nem delle carece, porque
todas as causas e ouvidas reduzem-se a ver-

baes decisões, e, pagas as custas, se retiram

as partes; não ha escripturação alguma judi-

cial, e mesmo a correspondência official do
Districto é mui limitada.

O Districto não tem cabados nem soldados,

e por isso os pretos eslão menos sujeitos a

violências e roubos.

Finalmente, este Chefe parece antes um se-

nhor de engenho em sua fazenda, e o julgo

o mais feliz de todos, por isso que em seu

Districto não existem camundelles (brancos

intitulados).

Este tem dezenove Sobas, que são : Caculo

Camuinza, com 2:121 fogos; NDala Tando,
outr ora de Ambaca, com 1:780; NDanda a

Cavungi, com 4:901; Caboco Cabebo, com
501 ; Muinza a NGoma, com 490 ; Hoco acas-

sarabi, com 454; Cavungi Camona, com 409;
Uanga a NGolome, com 369; NGola mona,
com 239; Quito Quiacabaça, com 161; Guan-
gua, com 104; Hango aquibilo, com 127;
Hundo a NGombe, com 97; Quilnangi quia

Cavungi, com 74; NGola mdna, segundo, com
67; NGola Bumba, com 44; NGola Cafuxi,

com 28 ; Calumbo Ca Guangua, com 29; Bum-
ba Cafuxi, com 88; e a fazenda Colónia, pro-

prietário o mesmo Chefe, com 74 fogos.

N'este Districto ba duas minas de ferro,

sendo a melhor a de Ca leni ba, nas terras do
Soba Caculo Camuinza, e a outra, a de Qui-
bala nas do Soba Muinza a Ngoma, como se

vê das amostras que esta acompanham.
O Chefe lem feito algumas tentativas e ex-

periências de aguardente e assucar, como as

amostras que igualmente junto reraello.

As estradas em toda a jurisdicção d'esle

Districto por onde passei, supposlo que não
tenham a largura recommendada, eslão lim-

pas, e em algumas parles feitas com grande

trabalho e arte, principalmente nas descidas

e subidas dos grandes oiteiros, nos quaes ella

é ziguezague para maior suavidade; apenas

carecia de limpeza nas terras do Soba NDalla

Tando, mas já d'ella havia começo. O Distri-

cto deCazengo é assas montanhoso, e por isso

frio. Durante o tempo que ali eslive residi em
casa do Chefe, que me tratou optimamente, e

me obsequiou quanto pôde.

Dia 11. Parti de Cazengo ás dez horas da

manhã; d'ahi a vinte minutos montámos o

oiteiro Quivimu, em cuja descida gastámos

raei hora; depois subimos o Bambamba ou

Zangala eram onze e um quarto, e d'aqui vol-

tou o Chefe e seus familiares que me haviam

acompanhado: ás onze e meia chegámos á

banza do Soba Caboco Cabebo; aos tres quar-

tos depois do meio dia á do Soba Iloco; á uma
hora atravessámos o riacho Muzulo, e á uma
emeia chegámos á do Soba Caculo Camuin-
za, onde descansámos; ás duas pozemo-nos

em marcha ; ás quatro atravessámos o riacho

Conda em Quissecula; ás quatro e meia en-

trámos no medonho mato de Cabonda, cuja

passagem, em consequência do espesso bos-

que, pouco deixa ver o sol, e depois das cinco

torna-se escuro; n'elle gastámos duas horas e

dez minutos, e ás oito menos um quarto che-

gámos á banza do NDala Tando, onde per-

noitámos sem jantar por se terem alrazado as

minhas cargas.

Dia 12. Parti d'esta banza ás sete da ma-
nhã por ler esperado pelas cargas, e depois

de ler conversado muito com o Soba, que me
offereceu dois cabritos, e a elle fiz ver as vanta-

gens que lhe resultariam se se entregasse com
affinco no cultivo do café de que abundam as

suas terras : ahi vi muita plantação de fari-

nha, milho e tabaco. A poucos passos de mar-

cha passámos o riacho Mumbexi, ás oito o Ca-

ringa que divide o Districto de Cazengo e Am-
baca; ás oito e meia o Casongolo, ás nove o

Cabiocolo, e ás nove e um quarto chegámos

á banza do Soba Pari amulenga onde almoçá-

mos ; ás onze proseguimos porque não fazia

sol, tendo sido brindado pelo Soba com um
carneiro e um pouco de feijão fresco, depois

de que Ibe recommendei muito a agricultura,

não só porque d elia havia de tirar grande

proveito, como porque seria muito do agrado

de V. Ex.\ Ás duas horas atravessámos sobre

ponte o Mucari (riacho) com trovoada forma-

da ; ás duas e trinta e cinco minutos o Ca-

muaxi a vau, e ás tres o Capaca sobre ponte;

parando d'ahi a poucos passos em casa do mo-
rador Gabriel Monteiro, nas terras do Soba

NGonga muiza, onde pensei passar a noite, em
consequência da chuva que ameaçava, porém

aclarando depois o horisonte pozemo-nos em
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marcha: ás quatro evinlo miou tos possamos o

Cabongolo, d ahi a poucos passos o Camuandua

;

ás cinco e vinte minutos o Quango, no encontro

do riacbo Camubala; ás seis e um quarto en*

conlramo-nos na estrada real, e fiualmenle ás

seis e trcs quartos chegámos a Paruba, residên-

cia do Dislriclo de Ambaca.
Nada tenho a acrescentar ao que tenho ou

já disse d'cste Districlo, alem da nova estrada

mandada abrir a distancia de uma légua da

residência, não só para se fugir da antiga por

mui tortuosa e cheia ie barrocas, como por

puxa-la mais ao logar em que se pretende fa-

zer a nova casa do residência, que ainda é

superior áquclle em que auteriormenle tencio-

nava o chefe colloca-la em Cainuegi : esta es-

trada acha-se plantada do arvoredos de am-
bos os lados, com intervalfos de dez a dez

passos.

Fui ver a obra da Igreja de S. Joaquim da

Lucamoa, de que já fallei era Julho do anuo

próximo passado, e achei-a já forrada, e co-

berta de palha, e se a actual Commissão das

Igrejas der a devida allcncâo a esta tão im-

portante obra, em breve se concluirá. Tam-
bém fui ver o concerto feito na canóa do Porto

da Luca lia, como das ordens de Y. Ex.*, c

elle consisto em duas tábuas de trcs a quatro

palmos do comprido c um e meio de largo,

pregadas exteriormente em uma das bordas da

canóa com pregos, que mais próprios estavam

para pregar o convez de um navio de alto

bordo, o que occasionou racha-lo algum tanto,

nelleodo por isso mais agua do que então,

por não ler sido calafetada nem alcatroada.

O Chefe mandou fazer duas canóas, que se

acham collocadns no porto Cunha do Zenza,

e outra no porto Oliveira do rio Quiongua, e

pela cobrança que se percebe n'aqucllas pas-

sagens, bem se vê a importância deste ser-

viço, e a utilidade que d ellc resulta é Fa-

zenda. Achei promptas a seguir para Loanda
cem tábuas tendo dezeseis palmos de comprido
e um e meio de largo a maior parle delias;

na jurisdicção, como das participações dos Ca-

bos do Piri e Bari, existem cento e cincoenta

ditas e cem barrotes, faceadas á maneira de

perno daz do Brasil. As estradas de Ambaca
«onservom-sc limpas, e trata va-se de se aper-

feiçoar o melindrosa passagem do Queila (oi-

leiro) em consequência do grande precipício

que lhe fica ao lado, c sem duvida ler-se-lia

de chamar a estrada a outra direcção torneando

o oiteiro.

Estive em Ambaca oito dias, nos quaes sem-

pre choveu mais ou menos das duas da tarde

em diante até as madrugadas dos seguintes.

Fui obsequiado por algumas das muitas pes-

soas que me visiuram durante a minha estada

ali. A 19 foram-mo dados os carregadores que

no dia immediato ao da minha chegada havia

requisitado para o meu regresso até Golungo

Alto.

Dia 20. Parti de Ambaca ás oito horas da

manhã acompanhado do Chefe e de alguns

amigos, alguns dos quaes c o Chefe voltaram

ás nove de Quibelula, cm consequência de ler

principiado a choviscor. Ás dez horas c um
quarto atravessámos o riacho Quango ja com

chuva, e ás onze chegámos a Camuaxi onde

almoçámos cm casa do morador Pedro Daniel,

terras do Golungo Alto, e deixando passar a

chuva, proseguimos ás duas, atravessando o

riacho d este nome; ás quatro e dez minutos

chegámos a Cabinda, terras do Soba NDala

scia de Ambaca, onde ha uma patrulha mili-

tar com casa de agasalho em bom estado, c

ahi encontrei a escolta de Ambaca que havia

sido despachada no dia 8, acompanhando
1:500$0fl0 réis, para a Junta da Fazenda (di-

nheiros de dízimos): ás cinco c um quarto

passámos o riacho Cazondo, terras do Golungo

Allo, ainda com chuva, e tomámos agasalho

no sitio do negociante Joaquim José Pacheco,

onde tem uma grande casa de pau a pique,

coberta dc palha, mas caiada, com muita fa-

zenda, pólvora e armas e diversos objectos dc

negocio : ahi jantámos o pernoitámos, lendo-

nos tratado mui bem. Vi alguma plantação de

farinha e feijão.

Dia 21. Levantámos cargas ás sete e meia

,

ás oito e dez minutos passámos o riacbo Ca-

lura; ás nove o NGola Luigi, cuja passagem

é má, o só se pódc fazer a pó; ás nove e um
quarto o Canaulo, c ás nove o quarenta mi-

nutos descansámos cm casa do morador Lacas

Pereira Bravo. Proseguimos ás dez, e ás onze

chegámos a Camilungo cm casa da viuvo Ho-

rnos, onde almoçámos e jantámos em conse-

quência do muito sol ;
largámos d'este sitio,

onde vi algumas plantações do farinha, feijão,

milho, c arroz, ás quatro; e depois de qua-

renta minutos de marcha passamos sobre a

ponte coberla de Messo Cassuco única que en-

contrei em pe n esle Districlo; c ás cinco che-

gámos á Aldeia nova, residência do Golungo

Alto. Nada encontrei novo que mereça espe-

cial monção: as obras da rcsidencio conti-

nuam a complicar-sc : o lelheiro da ferraria,

sendo aliás uma obra importantíssima, apenas

(em feitos os pilares, c por conseguinte para-

dos os trabalhos do ferro nesse Districlo ha

muitos mezes, quando provisoriamente se po-

dia levantar um lelheiro para isso. N'esse Dis-

lriclo estive quatro dias, c sempre bem tratado

pcloChcfc.c não menos pelosamigosamhaqueo-

ses que me haviam acompanhado, e lendo-ac

sido apresentados no dia lo" o# carrega dore?
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para o meu transporte ao Zcnaa, preparei-me

desde logo para seguir no seguinte.

Ua n'oite Districto duas minas do ferro

:

utua em Calunga Camgoinbc e outra om lkngo
Bambo ; uma de salitre junto da residência ;

uma de petróleo cm Cauaulc, e outra de ca-

pa rosa em Musseogue.

Dia 20. Larguei a Aldeia Novo ás dez ho-

ras do dia, acompanhado do Chefe c dc Mi-

guel Ladislau fiaima (lendo d'aqui voltado os

amigos de Ambaca que mo haviam acompa-
nhado): á uma c quarenta minutos chegámos
a Caxilo, onde jantámos em casa do Capita"

o

da Companhia Movei Manuel Pereira Bravo
(homem septuagenário), c deixando passar toda

a força do sol, proseguimos ás cinco; e ás seis

c ura quarto chegámos a Trombeta, onde per-

noitámos cm casa do Segundo Tenente Victor

dos Santos Maia, Commandante da Divisão!

deste nome, por nomeação do Governo, mas
[

sem diploma: ohi achei ter ardido o casa de
j

hospedagem, que este Commandante havia

mandado ultimamente fazer, e dentro d'olla

uma porção de tabuado do Estado, que se não

pôde salvar: também achei em deposito uma
porção de pedra férrea, como da amostra

junta.

Dia 27. Amanheceu nebrinando muito, ou

antes choviscando até depois das nove, e ten-

do-se desenvolvido sol de queimor, só nos po-

demos pôr em marcha ás duas da tardo, re-

gressando d'aqni para a residência o Chefe c o

Baima: ás duas e quarenta minutos passámos

pelo pequeno fundo (poizo) de pretos Quitan-
da: ás quatro no de Quimbamba, c ás cinco

e três quartos chegámos a Muria, onde corre

um rio do mesmo nome, de excollenle agua,

que passámos a vau, por nào estar ainda feita

a ponte dc que ha mtiito-sc falia : encontrei

no mesmo logar cm que se achavam cm Agosto

do anno passado, quando por ali passei, ex-

postas ao tempo, as madeiras cortadas para

essa obra, que quanto a meu ver silo fracos

e poucas: ahi pernoitámos na casa do Estado,

que está toda arruinada, c cheia de buracos

e ratos, que muito incommodain. Supponho
que ha vistas do se fazer, nova casa, porque
nolla achei recolhida uma porção dc adobe,

que o Cabo da patrulha me disse ser para isso.

Muito é de desejar que uma obra dc tanta uti-

lidade e necessidade não fique cm projectos.

A noite foi para mim má, cm consequência
de ler tido grande febre e fortes puxos.

Levantámos cargas ás oito, por o não ter

podido fazer antes : ás dez e vinte minutos
chegámos a Calolo, oude almoçámos na casa

do Estado, que se acha no mesmo ponto de
ruina; n'clU também achei grande porção de
adobo, qoe se me disse ser para uma nova.

N este sitio sente-se já falta de agua ; prose-

gnimos ás duas; ás quatro c um quarto che-

gámos ao riacho Xixi quo divide os Districtos

do Golungo Alto o do Zenza ; e ás cinco e

meia a Canzelengo ou Muehau, onde jantámos

e pernoitámos na casa do Estado, que lam-

bem já careço de grande reparo ou reforma:

aqui sente-sc igualmente falta de agua, qne
tanto n'este como n'aquelle fundo se vio bus-

car a grande distancia.

Dia 29. Levantámos cargas ás seis da ma-

nhã; depois de meia hora passámos o riacho

Mungolo a vau, junto do qual ha um pequeno

poizo de pretos : ás oito e quarenta minutos

chegámos á grande feira de Caluinguembo,

onde ha um Cabo dc nomeação do Governo:

desde logo ofiicici ao Chefe do Zenza para me
fornecer os carregadores que deviam render

os do Golungo, os quaes não tendo encontrado

aqui os da muda (segundo o costume), fugiram,

depois
%

de terem almoçado, não obstante o bom
tratamento que cu sempre lhes dou: dei por

esta falta ao levantar cargas, ficando assas

embaraçado. Requisitei ao Cabo interino que

ali encontrei (por ter sido chamado a resi-

dência o eflectivo) que me openasse gente que

me fosse pòr cm Tenda riaxico, ou pelo menoa

cm Calucalla, onde o Chefe devia ter no dia

seguinte os carregadores para meu transporte

ao Icolo e Bengo ; assim se fez, e tendo-me

posto em marcha ás tres, tive de chegar a

Calucalla ás sete e vinte minutos da noite,

fazendo metade da viagem a pé com Interval-

los, poisqne os quatro de reserva a tipóia em
caminho fugiram, ficando unicamente os dois

que a traziam, que a cada passo fingiam nlo

poder comigo: ahi jantei, e passei a noite,

que para mim foi má por incommodado.

Dia 30. Na madrugada d'este dia me ap-

pareceu o Cabo de Calamguembo com parte

dos carregadores por mim requisitados, para

o meu transporte a Tenda riaxico, onde de-

via receber os outros do respectivo Cabo: ás

oito pnz-mc em marcha, deixando ficar aqui

parte das minhas cargas, para depois as man-

dar buscar á ponte do rio Colucala; é exeeU

lentc, tem de comprido trinta c cinco braças;

duas c meia dc largura, e outras tantas de

altura, mais ou menos: esta obro me parece

bem acabada, c duradoura por ter sido feita

com boas c grossas madeiros de silveira e es-

pinho. Junto d elia está uma cubata de pau a

pique, com patrulha, para hospedagem; e lou-

vores sejam dados não só ao Chefe do Distri-

cto, como ao Director d'esta obra de tanta nti-

lidadc publica, o Cabo dc Calumgoembo João

Gomes dê Lima : depois dc concluída a obra

da ponte cobrou-sc um pequeno Imposto pela

passagem, supponho que para resarcir a
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peta feita com os trabalhadores, e o resto ficon

á disposição da Junta da Fazenda, sob arre-

cadação do Chefe: hoje a passagem é livre;

ás nove e meia chegámos a Tenda riaxico, onde
existe um Cabo de nomeação do Governo, sob

denominação de Cbocolo e Damgiandamba

;

ali encontrei o Chefe e o morador Joaquim
Feltro de Andrade. Dissertámos muito sobre

as estradas que n'este Districlo achei sujas,

em consequência de ter toda a gente distra-

hida em bonguear o rio, que tinba feito gran-

des estragos, sobre a ponte, sobre o corte de

madeiras, e finalmente sobre a agricultura, e

e os alagos: foram-me apresentados os carre-

gadores que deviam ir buscar as minhas car-

gas em Calucalla, e voltaram já ao sol posio

:

ás cinco poz-se em marcha para a residência

do Chefe, depois de termos jantado, para acu-

dir a diversos serviços do fim do mez: a noite

foi para mim menos má. N'estc sitio sente-se

grande falta de agua, que se vae buscar

longe.

Dia 31 . Levantámos cargas ás seis e meia

;

ás sete e meia passámos o riacho Lucalla; ás

oito e tres quartos o Camuginha, que divide

os Districtos do Zenza e do Icolo; ás dez che-

gámos a Quicanga, onde almoçámos na casa

do Estado, que está arruinadissima: n'este si-

tio ainda se sente maior falta de agua, e só

a encontram no rio Zenza a grande distancia:

proseguimos ás quatro; ás seis e dez passá-

mos pela estrada de Ndalla Ngolle, hoje ala-

gada com agua aos joelhos dos carregadores,

em cuja passagem se desenvolveu grande praga

de mosquitos. Era fácil, e talvez conveniente,

aperfeiçoar um trilho que fica á direita saindo

da Cidade, porque occasiões haverá em que
esta passagem se torna de muito incommodo,
ao passo que os alagos não chegam ao dito

trilho, pelo qual já passei por igual motivo

em Junho do anno próximo passado. Ás sete

e um quarto chegámos a Camutamba ; este si-

tio achei-o, e quasi constantemente é alagado

pelo rio Zenza, e hoje com maior rasão por-

que houveram grandes chuvas : nesta passa-

gem a rede da tipóia tocava na agua, e os

mosquitos foram ainda mais impertinentes até

chegar a Tenda bondo ás oito e dez da noite

que passei em casa de D. Magdalena, bastante

incommodado pelo muito mosquito, assás in-

supporlavel; ahi vi na madrugada do dia se-

guinte alguma plantação de farinha e milho.

Fevereiro 1. Levantei da Tandabondo ás

seis da manhã; depois de tres quartos de mar-

cha passámos pelo Ganzo (porzo cem casas

particulares): ás sele e um quarto por Ma-
buco (igualmente poizo): ás oito pela ponte

de Cabaia, d'onde começa a estar limpa a es-

trada do Icolo e Bengo: ás nove chegámos ao

Foto, grande poizo com peqnenos casebres e

feira: e aos Ires quartos depois a Quilunda,

onde tomei agasalho em casa do Napolitano

Biaco Cuca, que me tratou bem: não me apre

sentei logo como devia, porque o meu babu

se havia atrasado, e pretendendo faze-Io de

tarde fomos surprebendidos pelo Chefe com

quem me desculpei: fiz-lhe ver a necessidade

que tinha de carregadores para renda dos do

Zenza
; porém tendo-me elle respondido que

os não linha promplos, e que passava já a

manda-los tirar, podendo contar com elles no

dia 3, agradeci-lhe muito, fazendo-Ibe ver que

não podia demorar-me tanto, mesmo porque

me achava incommodado, e então tratei de

convidar os do Zenza para me pôrera na Ci-

dade, ao que felizmente annuiram com pequena

difficuldade: a noite não só foi má em conse-

quência do roeu incommodo, mas ainda aug-

menlado pela praga de mosquitos, que com ad-

miração se introduziram no pavilhão ou mos-

quiteiro.

Dia 2. Larguei da Quilunda ás seis da ma-

nhã, e chegámos á Funda ás sete e meia:

passei alem do rio a inspeccionar os meusari-

mos, e regressei depois das dez ; ahi vi no

grande jacaré agarrar um porco que ía beber,

e apesar de lhe termos atirado não largou a

presa : ás duas e meia levantámos cargas
;
pouco

depois das tres passámos por Quixiquellela,

divisão dos Districtos do Icolo e Barra do

Bengo, até onde observei estar limpa a es-

trada oVaquelle Districlo: ás cinco e tres quar-

tos chegámos a Quifandongo, onde esperei pe-

las minhas cargas, e logoqueappareceram fi-tu

seguir em direitura para o Caquaco, e cu para

a Barra do Bengo ás seis e meia, onde che-

guei ás sele e um quarto da noile; requisi-

tei-lhe dois carregadores de tipóia para aju-

darem os que já trazia mui cansados, e prom-

plamente m'os forneceu: larguei da Barra as

dez já com lua, cheguei a Caquaco ás onze;

puz em movimento as minhas cargas, e pro<

seguindo ás onze e meia, passei pela patru-

lha Teba, firo da jurisdicção d este Dislriclo,

á uma hora : á uma e um quarto cheguei ao

Alto da Boa Yisla, vulgarmente Gaspar, e fi-

nalmente ás ires menos um quarto á minha

casa em Loanda.

As estradas do Districlo da Barra do Bengo

estão limpas, c nos logares alagados pelas

grandes chuvas, na que sáe de Quifangondo

para a Barra, está bem aterrada com pedra

e areia, e com altura (al que a agua esta-

gnada dos lados lhe não cbega.

Loanda, 6 de Fevereiro de 1847.

M. A. de Castro Francina.
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(Continuado de pag. 81 6. «Conclusão;.

21 Continuámos a viagem, c fomos fazer

<|uilorabo na margem direita do rio Lómupa,
logar povoado. Terreno montanhoso e fértil,

com falta de agua no seu transito, matos fe-

chados; léguas andadas dez, rumo de norte.

Cessa n esta paragem o dominio do Soba Ló-
huogue.

Este povo do dominio do Soba Lóhungue,
situado como existe pelas vertentes dos dois

rios, Ohianja e Lómupa, ajuntando-se o ter-

reno por onde transitámos e suas imraedia-

ções, se pode reputar uma tribu forte; no en-
tretanto elles seguem o mesmo systema do
povo gangaella, que quando se acham acos-
sados do poder inimigo, e que reconhecem os

direitos do primitivo Senhor do paiz, reco-

lheudo-se á sua povoação, cm cessando a cruz

originaria d'esle incidente, tornam-se rebel-

des, dizendo ser independentes: o seu dia-
lecto differe do geral do gentio, usam arcos
e flexas, e também algumas armas reúnas;
mas estas de pouco uso para elles, poisque
mui pouca importância lhes dão. As únicas
creaçòes que possuem, são cabras e gallinhas;

t
,os mesmos animaes silvestres, mui poucos no-
támos por estas paragens, o que é de attribuir

á sua grande população. As suas searas são

grandes, e n ellas fazem toda a plantação de
grãos, bem como cultivam a mandioca em
grande abundância. O seu trajo é fazenda,
usando também grandes buracos nos lábios,

á imitação do povo de alem do rio Nhianja,
onde introduzem as rodelas de cabaça, e á

excepção do sexo feminino ; o masculino lam-
bem usa os mesmos talhes pelo corpo.

ANN. DO C. ULT.—PARTE NÃO OFP.—SERIE I.

22 Continuámos a viagem, passámos o rio

Lómupa cm uma cachoeira, de dezeseis bra-

ças de largo, e o rio Lofumáje a vau, de doze

braças de largo; vão desaguar no rio Cussam-
gai. Proscguimos a marcha, e fomos fazer qui-

lombo próximo á libata grande do Soba Ma-
pemha. Caminho plano, agua os dois rios que
passámos, matos fechados, terreno fértil, lé-

guas andadas dez, rumo de norte. Tem prin-

cipio nesta paragem o dominio do Soba Ma-
pemba.

23 Fui visitar o Soba Mapemba, ao qual

expuz os motivos da minha viagem, e em con-

sequência da noticia que tinha obtido na mar-

gem opposta do rio Lómupa, relativamente á

sua comitiva, me animava a pedir-lhe para

que a minha gente se aggregasse á d'elle, for-

mando uma única comitiva até o logar do seu

destino. Elie me respondeu que era verdade

achar-se a sua gente prompta a seguir viagem,

que não haveria pois obstáculo á minha pre-

lenção, e logo que se approximasse o dia, com
antecipação teria de me prevenir. Depois de

haver dirigido os meus agradecimentos ao So-

ba, me despedi d clle* rctirando-mc ao qui-

lombo.

24 Depois de haver gratificado os guias do

Soba Hamatupa, os despedi para regressarem

á sua povoação.

25 Falha para se esperar a comitiva do

Soba.

26 Fui presenteado pelo Soba Mapemba com
abundância do mantimento, duas cabras e do-

ze gallinhas, mandando-me dizer que era sup-

primenlo para a minha viagem. Mandei dar

os meus agradecimentos ao Soba, e que seria

reconhecido aos seus obséquios.

27 A libata do Soba Mapemba póde-se cha-

mar grande na accepção da palavra, não só

cm relação á categoria do seu chefe como
lambem em harmonia com o seu fabrico; ao

cnlrar-se n'esta povoação do dominio selva-

gem, dir-se-ía o seu chefe um potentado po-

deroso avassallado. Existe a habitação do Soba

— maio 1858. M
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no centro da povoação, uma casa que serve de

morada, na frente e dividida em duas, lendo

no seu maior comprimento, cincocnta pés, e

vinte c cinco em quadro cada casa. Segucm-sc

as mais casas das suas mulheres, em um es-

paço quadrado com um forte muro que as cir-

cunda, cm circuito, oceupando não pequeno
espaço, as casas dos seus aggregados ou es-

cravos; poisque os primeiros poucos serão;

segundo muro a cireumda-las é o que põe re-

mate á obra. Com excepção da liba ta grande,

existem outras povoações a pequena distancia

umas das outras, não influindo em nada no
caracter dos seus habitantes aqucllc relinado

instinclo de maldade, que se dá geralmente

nas raças do interior.

28 Falha para se esperar a comitiva do

Soba.

89 Falha pelo mesmo motivo.

30 Falha pelo mesmo motivo.

1.* de Julho. Falha pelo mesmo motivo.

2 Falha pelo mesmo motivo.

3 Falha pelo me3mo motivo.

4 Falha per* mesmo motivo.

6 Falha pelo mesmo motivo.

0 Recebi ordem do Soba Mapemba, para

que me achasse prompto para a viagem, pois

que no dia seguinte seria a véspera da par-

tida.

7 Fui dirigir as minhas despedidas ao Soba
Mapemba, e entrega r-lhe, para ficar na sna

povoação, nm dos pretos feridos no combate

do Soba Guáxi, poisque o outro jã se achava

restabelecido. Elie, annnindo ao meu pedido

relativamente ao preto, me respondeu qnc nada

absolutamente hatia feito para os merecer, e

que tendo dado as «mas ordens ao seu encar-

regado para o desempenho dos seus deveres,

appetecia uma prospera viagem. Fiz-lhe a com-
petente vénia, c em segnida me retirei ao qui-

lombo.

8 Continuámos a viagem, e fomos fazer qui«

fombo em despovoado, iogar denominado Cal-

londcra. Caminho plano, abundante de ria-

chos, matos fechados, terreno fértil, léguas

andadas sete, rumo de norte.

9 Continuámos a viagem, e fomos fazer qui-

lombo nas povoaçOes do Soba Bissongue. Ca-
minho plano, abundante de riachos, matos
fechados, terreno fértil, léguas andddas dez,

rnmo de norte.

10 Continuámos a viagem, c fomos fazer

quilombo nas povoações do Soba Flainaculto.

Caminho plano, abundante de riachos, matos
fechados, terreno fértil, léguas andadas dez,

rumo de norte.

11 Continuámos a viagem, e fomos fazer

quilombo nas povoações do Soba Hihimbe. Ca-

minho plano, abundante de riachos, matos

feebados, terreno fértil, léguas andadas dez,

rumo de norte.

12 Continuámos a viagem-, e fomos fazer

quilombo nas povoações do Soba Ccnje. Ca-

minho plano, abundante de riachos, matos

fechados terreno fértil, léguas andadas seis,

rumo de norte.

13 Continuámos a viagem, c fomos fazer

quilombo nas povoações do Soba Hamutulla.

Caminho plano, abundante de riachos, matos

feebados, terreno fértil, léguas andadas seis,

rumo de noite.

li Continuámos a viagem, e fomos fazer

quilombo nas povoações do Soba Bóue. Cami-
nho plano, abundante de rinchos, matos fe-

chados, terreno fértil, léguas andadas dez,

rumo de norte.

15 Continuámos a viagem, e fomos fazer

quilombo nas povoações do Soba tyungallanga.

Caminho plano, abundante de riachos, matos

fechados, terreno fértil, léguas andadas dez,

rumo de norte.

Cessa n'esta paragem o domínio do Soba
Mapemba.

o rovo nniv

Este povo, do dominio do Soba Mapemba.
em nada differe dos povos do dominio de

Loanda
;
quem tiver viajado por aquelle* Dr*~

trictos e Presídios, terá uma perfeita idéa do

caracter e hábitos do povo da nação llciáu.

O seu dialecto imita o da tribu visinha, c

differe do geral do gentio; usam também as

mesmas armas qne os povos antecedentes, dan-

do algum valor ás reúnas, poisque conhecem
o seu verdadeiro uso. O sexo feminino leni

de costume furar o lábio superior, em eajo

buraco introduzem a rodela de cabaça e nada

mais. O sexo masculino conserva o seu estado

primitivo sem distinetivo algum. As snas la-

vouras são grandes, e n'ellas cultivam toda »

qualidade de grãos, inclusivè a mandioca em
abundância. As snas ereaçoes são cabras e

gallinhas; c as mesmas circumstancias qne se

dão nas tribos visinbas, relativamente a anl-

maes silvestres, é verificada também por es-

tas paragens.

16 Continuámos a viagem, e fomos fazer

quilombo nas povoações do Soba Guellengue.

Caminho plano, abundante de riachos, matos

fechados, terreno fértil, léguas andadas dez,

rumo de norle. Tem principio n'esta paragem
o território do povo de nação Macna ou Bá-

macúa; lado do norle.

17 Continuámos a viagem, e fomos fazer

quilombo nas povoações do Soba Lumbungo.
Caminho plano, abundante de riachos, man-

tos feebados, terreno fértil, léguas antfadas

sete, rnmo de norte. Cessa n*esla paragem o
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território do povo da nação Macúa, lado do

norte.

i» rolo «titA

Esla tribu é numerosa e feroz; o seu terri-

tório estende-se para leste, e geralmente in-

funde o mesmo terror por estas paragens, ou

mais ainda, que o povo Baillúndo para o ocei-

denle. Usam armas retinas em grande escala,
j

e as naiuraes, arcos c flexas. O seu dialecto

diíFerc do geral do gentio, bem como usam

trajar fazenda, sendo geral no sexo masculino I

uma espécie de quadro no meio da tcsla, feito
|

a agulha; o sevo feminino também usa os

mesmos buracos nos lábios, que as tribus an-

tecedentes; mas o do lábio inferior é muilo

menor, introduzindo n ellc alguns fios de mis-

sangas, que andam suspensos do lábio e pre-

sos pela parte de dentro da boca. Também
são dados á agricultura em todo o seu vigor,

fazendo toda a plantação de grãos e mandio-

ca, tudo em grande abundância. As únicas

ereações que possuem são cabras e gallinhas;

mas já se encontra por estas paragens difle-

rentes qualidades de caça.

18 Continuámos a viagem, e fomos fazer

quilombo em logar despovoado, denominado
Iliba Uionbuima. Caiuinbo plano, abuudunlu

dc riachos, matos fechados, terreno fértil, lé-

guas andadas dez, rumo dc norte.

19 Continuámos a viagem, e fomos fazer

quilombo na margem direita do rio Lofúma,

logar despovoado. Caminho plano, sem ajjua
j

no seu transito, matos de espinheiro, terreuo

agreste, léguas andadas dez, rumo dc norte.

20 Continuámos a viagem, pela margem
direita do rio Lofúma, e na mesma, logar po-

voado, construímos o quilombo. Caminho pla-

no, matos de espinheiro, terreno fértil, léguas

andadas sele, rumo de leste. Tem principio

nesta paragem o território do povo Macòude
ou Bámacòndc.

21 Continuámos a viagem, pela margem
direita do rio Lofúma, e na mesma, em logar

povoado, construímos o quilombo. Caminho
j

plano, matos de espinheiro, terreno fértil, le-
j

guas andadas dez, rumo dc leste. Logoquc che-

1

gamos ao quilombo, a gente da comitiva se I

espalhou pelas immcdíaçôes do rio Lofúma a
j

caçar, lendo a fortuna de matar dois bois sil-
j

vestres; o que de grande utilidade nos foi,
j

em consequência de nos acharmos reduzidos

aos últimos apuros em artigo d'esta natu-

reza.

22 Falha para se ir em transporte da car-

ne, e logoque esta chegou ao quilombo, foi

cedido um boi á gente do Soba Mapemba, acu-

dindo também o povo da terra com manti-

mento a troco de carne.

23 Continuámos a viagem, pela margem
direita do rio Lofúma, passámos este rio a

vau, de uma milha de largo, e vae desaguar
no mar, dirigindo o seu curso pela terra de
Mequindánc. Proseguimos a marcha, e na sua

margem esquerda, em logar povoado, con-
struímos o quilombo. Caminho plano, matos
de espinheiro, terreno fértil, léguas andadas
dez, rumo dc leste. O rio Lofúma offerece pas-

sagem a vau n'estc tempo de verão; na esta-

ção do inverno passagem em canoas.

21 Falha nesta paragem, para se comprar
mantimento, chegando também ao logar uma
comitiva do povo Lagoànua, com destino ao

centro. De noite fugiu um prelo da comi-

tiva.

25 Continuámos a viagem pela margem es-

querda do rio Lofúma, c na mesma, cm logar

despovoado, conslruimos o quilombo. Caminho
plano, matos dc espiuheiro, terreno fértil, lé-

guas andadas dez, rumo de leste.

2G Continuámos a viagem pela margem es-

querda do rio Lofúma, c na mesma, era logar

despovoado, construímos o quilombo. Caminho
plano, matos de espinheiro, lerçeno fértil, lé-

guas andadas dez, rumo de leslc.

27 Continuámos a viagem pela margem do

rio Lofúma, e na mesma, cm logar despo-

voado, conslruimos o quilombo. Caminho pla-

no, maios dc espinheiro, terreno fértil, léguas

andadas dez, rumo de leste. Chegou hoje a

esta paragem, com destino para o centro, uma
comitiva de povo LongoAnna. Fugiu hoje mais
um prelo da comitiva. Não obstante notar ter-

reno fértil por estas paragens, isto liraila-se

ás vertentes do rio, onde os seus habitadores

existem domiciliados pelo centro das suas sea-

ras. Telas suas immediações o terreno 6 cm
geral esleiil, de uma areia solta c mui lina.

28 Contiuuámos a viagem pela margem es-

querda do rio Lofúma, largámos este rio, e

proseguimos a marcha por um grande bosque;

no mesmo, c em logar despovoado, conslrui-

mos o quilombo. Caminho plano c continua-

mente pelo bosque, sem ugua no seu transito,

terreno fértil, léguas andadas dez, rumo de

norte e leste.

20 Continuámos a viagem pelo bosque, e

no mesmo cm logar despovoado, construímos

o quilombo. Caminho plano c continuamente

pelo bosque, sem agua no seu transito, ter-

reno fértil, léguas andadas doze, rumo dc

norte. Cessa por estas paragens o território

da tribu Maconde.

O TUI O KAM.M.K

O dialecto d este povo diflere do geral do

genlio, dada a circumslaucia de selvagens;
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andam á discrição do tempo, e á mercô dos

elementos. Elles, não obstante a sua posição

territorial, existem muilo áquem dc um es-

tado mais ou menos domado, que cm grande

escala é característico na maior parte da po-

pulação central. Ao primeiro aspecto dir-se-

ha que são mais Terás que ercaturas huma-
nas!! Como liça dito, as suas casas são con-

struídas cm meio das suas searas, c só depois

que o viajante se approxima do local, é que

vem no conhecimento dc que existe cm po-

voado, poisque as immediaçôes são fechadas

por espesso arvoredo, onde a custo se pôde pe-

netrar; isto nas vertentes do rio Lofúma, e

em seguida pelo bosque. Este não diflere das

immediaçôes dc Loanda ou llcnguclla, onde

sc encontra toda a casta de arvoredo, de todas

as dimensões e óptimas qualidades. Usam arcos

c flexas, e nada mais; também seguem o cos-

tume dc furar ambos os lábios: no superior in-

troduzem a rodela dc cabaça, com proporção

do buraco; no inferior, um buraco menor, on-

de introduzem um pedaço de pau ou canna.

Seguem lambem o costume dc fazer talhos e

bordaduras differentes pelo corpo; os primei-

ros com faca, estes últimos com agulha, limi-

tando-sc a estes dois artigos toda a sua scicn-

cia. O trajo de ambos os sexos limita-sc a

isto: um retalho dc fazenda, servindo de cinta

ao sexo feminino, um retalho da mesma, que

terá quando muito um palmo, a tapar-lhos as

partes; e se tem filhos, estes andam dos lados

direito ou esquerdo das mães, envoltos cm
uma pclle atada por cima do homhro, c presa

pela barriga; c d'esla sorte fazem todo o tra-

balho caseiro. (No occidcntc trazem-nos ás

costas, e n'csta postura fazem o seu trabalho

usual.) 0 sexo masculino usa um pequeno saco

de fazenda onde melle as partes, c nada mais.

É este o trajar dc ambos os sexos, sc tal ti-

tulo lhes cabe, c isto nas immediaçôes da

beira-mar! No bosque não habitam nos toga-

res da agua; esta é transportada para «is suas

povoações na distancia dc seis a doze milhas:

julgo ser esta circunstancia altribuida á inun-

dação na estação do inverno, c então para se

subtrai) irem a cila escolheram as paragens

de mais alguma elevação. As suas searas são

pequenas, mas toda a qualidade de grãos, in-

clusivc a mandioca, c por elles cultivada. Tam-
bém cultivam a canna do assucar; ananazes,

bananeiras c romeiras abundam em quanti-

dade por estes bosques. As únicas croaçOcs

que possuem são gallinhas, lendo de costume

fazer armadilhas por todas as paragens do

bosque, para caça miúda, no que ó abundante.

Agora a grande é caçada nas paragens onde

cila existe pelos seus habitadores,

30 Continuámos a viagem pelo bosque, lar-

gámos este e principiámos a descer uma cor-

dilheira, que forma o terceiro ponto culmi-

nante d'estas paragens; desembocámos nas

povoações do povo Longounna, e proseguimos

a marcha pelas suas searas; fomos pernoitar

em outras povoações do mesmo povo. Cami-
nho plano com excepção da montanha, sem
agua no seu transito, léguas andadas doze,

rumo de norte.

31 Continuámos a viagem, e fomos pernoi-

tar nas povoações do povo Longoãnna, sitio

Moxámha. Caminho plano, sem agua no seu

transito, terreno fértil, léguas andadas sete,

rumo de norte.

1.° dc Agosto. Continuámos a viagem, e fo-

mos pernoitar nas povoações do povo Lon-

goãnna, sitio Mangando ou Miquindânc. Ca-

minho plano, sem agua no seu transito, ter-

reno fértil, léguas andadas seis, rumo de norte.

Primeira paragem da beira-mar aonde che-

gámos.

2 Falha neste sitio para descansarmos da

nossa longa viagem.

3 Falha, fomos presenteados pelo Chefe da

povoação com dois saccos dc massa e algum
peixe.

i Falha pelo mesmo motivo acima notado.

H Falha pelo mesmo motivo.

6 Pelas duas horas da tarde, fui a outra

povoação onde sc achava a gente do Soba Ma-
pemba, e depois dc ter dirigido os meus agra-

decimentos ao Chefe da mesma, bem como as

minhas despedidas, me retirei á povoação onde
me achava alojado, aguardando o dia seguinte

para proseguirmos a viagem.

7 Continuámos a viagem pela beira-mar,

c fomos pernoitar no sitio Ximbúa.
8 Continuámos a viagem pela beira-mar, e

fomos pernoitar em povoações situadas na mar-

gem esquerda do rio Lofúma. Estas marchas,

depois qtie as principiámos pela beira-mar.

Irem sido feitas desde o romper da alva até

ao meio dia, com differença de mais ou menos

hora, c segundo o local onde se oITerece agua

para cozinhar. Logoquc se acabava dc jantar,

conlinuava-se a marcha até ás seis ou sete

horas da tarde, decidindo a mesma para mais

ou menos tempo, segundo o local da povoa-

ção.

9 Passámos o rio Lofúma em canoas, e fo-

mos pernoitar no sitio Xionga. Não obstante

n esta paragem ser a desembocadura do rio

Lofúma para o mar, olla apresenta dc largura

dc margem a margem a mesma milha que

lhe dei quando o passámos no interior, no dia

23 de Julho. Necessariamente na estação do

inverno n'csla paragem deverá ter o dobro,

pelo que mostra na cxlensâo do terreno.

| 10 Falba nesta paragem, e uella fomos
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obsequiados com mantimento oflerecido pelo

Chefe da mesma.
11 Continuámos a viagem, pela beira-mar,

e fomos pernoitar no sitio llicnguér.

12 Continuámos a viagem pela beira-mar,

e fomos pernoitar em uma povoação de mouros.

13 Continuámos a viagem pela beira-mar,

e fomos pernoitar em uma povoação de mou-
ros. Apanhámos uma grande pancada de chuva

em meio caminho, e com ella chegámos ás

povoações. Isto significa que o inverno para

estas paragens principia mais cedo que não

para o occidentc.

li Falha n'esla paragem.

15 Continuámos a viagem pela beira-mar;

passámos em uma lancha uma enseada, para

evitarmos derrota maior por terra, c fomos

pernoitar na povoação de uma senhora moura.

16 Falha nesta" paragem, e nella fomos

obsequiados com mantimentos oferecidos pela

dona da povoação.

17 Falha nesta paragem.

18 Falha n'csla paragem.

19 Falha n esta paragem.

20 Continuámos a viagem em um pangaio

que a mesma senhora nos ofereceu ale ao Ibo.

21 Derrota no mar.

22 Derrota no mar.

23 Desembarcámos no Ibo, e n'esta terra

estivemos á espera de outro pangaio que se

achava a carregar de mantimento para Mo-
çambique.

24 De ordem de S. S.
4 o Sr. Governador

recebemos abundância de mantimentos, e al-

gum dinheiro para nossa subsistência.

25 Falha para se esperar o pangaio que se

achava a carregar de mantimento para Mo-
çambique, e que linha de nos conduzir de or-

dem de S. S.*

26 Falha pelo mesmo motivo.

27 Falha pelo mesmo motivo.

28 Falha pelo mesmo motivo.

29 Falha pelo mesmo motivo.

30 Falha pelo mesmo motivo.

31 Embarcámos no pangaio para Moçam-
bique.

1." de Setembro. Derrota no mar.

2 Derrota no mar.

3 Derrota no mar.

4 Derrota no mar.

5 Derrota no mar.

6 Derrota no mar.

7 Derrota no mar.

8 Chegámos ao logar da nossa promissão,

a bom porto de salvamento.

CHECADA.

Nada mais appetecivel ao naufrago que ver

o seu destino transformado ó vista de um ente

que lhe estende uma mão beneíica, fazendo as

vezes de uma segunda Providencia. Dado o

mesmo incidente, se bem que por diferente

forma, á nossa pequena comitiva, julgávamos

um sonho, c não realidade, ao cabo de um
anno de uma penosa e longa viagem, ver ar-

vorado o pavilhão portuguez na terra onde a

Divina Providencia nos havia conduzido, e

onde outr'ora tão famoso se tornou o seu no-

me! Nós o estávamos vendo, mas não o acre-

ditávamos !

•ecercto

Logoque desembarcámos fomos conduzidos

a palácio, que fica contíguo ao cães, subindo

o nosso encarregado á Secretaria a fazer en-

trega dos Officios a S. Ex.* A entrevista foi

de cinco horas, no íim de cujo espaço, acom-
panhados de um Official Subalterno, fomos
conduzidos a uma casa onde fomos hospeda-
dos. O alimento necessário á vida, utensílios

necessários de cozinha, e mais alguns objectos

de serviço, tudo nos foi dado no dia em que
chegámos e no immediato ; e passados mais

alguns dias, recebemos paonos de vestir, in-

clusivè o encarregado da comitiva.

Depois que desembarcámos nas povoações

do povo Longoânno ou Baloogoânna até á se-

gunda povoação de mouros, que é onde se li-

mita o seu território, nada absolutamente di-

visámos digno de menção. A mesma construc-

ção de casas-que se observa no occidente, isto

e, no interior, é a mesma que se nota pela ju-

risdicção deste povo; possuem também gran-

des searas onde cultivam toda a qualidade de

grãos. O trajar d'esta raça é de maior valor,

segundo a classe das pessoas: uma trunfa na

cabeça, uma camisola que lhes chega até aos

calcanhares, e uma manta de cinco a seisco-

vados que trazem a tiracollo se o tempo é bom

;

e que lhes serve de cobertura se elle é frio.

Os escravos trajam da mesma sorte, mas é fa-

zenda ordinária. No Ibo ou Ivo, duas forta-

lezas, uma igreja, palácio do Governo, rasa

da Alfandega, construcçào de pedra e cal e

sotéa, sendo a maior parle térreo e poucas de
primeiro andar, existindo em construcçào agora

algumas d'esta ultima ordem. Do lado do norte

existem ainda bastantes casas de pau a pique

situadas entre ruas de coqueiros, apresentando

esta terra do domínio das Sagradas Quinas

uma vista pittoresca. Vamos á Capital. Uma
grande fortaleza possue esta Cidade com uma
grande cisterna no seu centro, tudo de pedra

de cantaria ; alem desta grande fortaleza, exis-

tem mais dois fortes, um situado no meio do

6G •
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mar, «o sul da Cidade, estando o segundo na

mesma direcção no logar denominado Ponta.

Palacio do Governo, casa da Alfandega, Casa

da Junta, Arsenal, um grande Hospital, mas

o tratamento que n'elle se dá aos doentes não

existe em harmonia com a grandeza do edi-

fício, tres Igrejas, um cemitério para pessoas

de dislincção e outro para medíocres.

Todos estes edifícios, e bem assim as casas

dos particulares, tudo é de soléa e primeiro

andar; não se perdendo n'esta terra uma gola

de agua de chuva, tendo todas as casas cis-

ternas onde ella se recolhe, e para este efíeito

conductorcs a sair dos terraços, pelos quaes

segue até ao deposito, sendo ella do uso diá-

rio da população. Vista pois esta Cidade da

parte do mar, na distancia de cinco milhas,

a sua perspectiva é mageslosa, poisque lodos

os edifícios, caídos como existem, a fazem

sobresair altiva no meio do Oceano. O seu

território, calculo approximado, tem seguras

seis milhas de leste ao oeste, e Ires milhas de

norte a sul; lendo, também calculo appro

ximado, duas mil almas de todas as cores.

Na estrada que conduz da Cidade ao logar

denominado Ponta, é tudo plantado de içan-

deiras, que mostram alguma antiguidade,

e o aceio que se conserva por toda ella em
geral, bem como a moderna plantação d'esle

arvoredo, deve de contribuir em grande es-

cala para a sua salubridade. Não se nota

n'esta Cidade aquella animação de comme r-

, cio, entradas e saídas continuadas de comi-

tivas do interior, importando e exportando

toda a qualidade de géneros, que se dá na

capital de Angola e Cidade de Benguella; isto

em consequência da sua posição geographica;

mas as terras da sua jurisdicção supprem essa

falia, onde se verifica a mesma concorrência de

commercio do interior, podendo sem exagera-

ção alguma rivalisar com as duas praças acima.

Dois mezes e meio depois da nossa chega-

da.—O encarregado da comitiva teve ordem
de se separar de nós, isto com bastante ma-
goa sua; ignorámos os precedentes que moti-

varam similhante medida, comtudo temos a

convicção de que não se deu circumslancia

alguma de causa a motiva-la. Forçoso pois

era submetler á ordem deS. Ex.' Foi-lhc dado

o mantimento necessário para a viagem, e em-
barcado em um pangaio seguiu para a sua

terra, dizendo-lhe á despedida que, logoque

se Ibe offerecesse occasião, leria de seguir para

o Bihe a fazer a sua apresentação. (Tenho a

certeza de que o fará, poisque tem vencido

um premio dado por mim, visto achar-se con-

cluída esta viagem.) Á imitação de prisionei-

ros, fomos divididos no trabalho do Estado;

os mais aptos para as lanchas, conduzindo

comestíveis e agua para bordo dos navios e

forte situado no meio do mar. Os nossos com-

panheiros, que se não davam com similhante

modo de vida, eram empregados na conduc-

ção de pedra e cal, recebendo cada um se-

manalmente 10 muçurrucos, salvo erro; e,

também salvo erro, o valor de 400 réis. Isto

á excepção da ração diária, de milho ou mas-

sa, que recebíamos, sendo applicado o mesmo
dinheiro para a nossa subsistência alimentícia;

arroz, peixe c feijão, sendo-nos dado também
com similhante clausula.

Dez mezes mais.—Chegou a fragata D. Fer-

nando; recebemos pois ordem de embarcar. A
nossa ambição limilava-se a este passo; veri-

ficado elle, cumpridos se achavam os nossos

desejos. O melhor tratamento possível e único

depois que nos conhecemos, o recebemos a

bordo deste navio, e com prospera viagem

chegámos á cidade de S. Felippe de Benguel-

la. Feliz pois seja elle, o seu digno Com man-
dante e até a mais simples pessoa de seu bordo.

Bihé, 11 de Abril de 1 856.= Antonio Fran-

cisco Ferreira da Silva Porto.

ANGOLA.

CAÍEXGO.

•eoerlpcao d'e*to dUtrlcto,

folia pelo »r. Joâ© Callaerae Pereira Barboaa,
e pedida pelo Ur. João do Robored».

Cazengo é uma língua de terra que corre

de leste a oeste, com quinze léguas de com-
prido, e seis na sua maior largura; demarca

a leste com Ambaca, ao norte com o Golungo

Alto, a oeste com Massaogano, e ao sul com
Cambambe, na máxima parle da sua extensão,

de forma que este Dislriclo está situado entre

dois rios; o Luca lia o fecha pelo sul em toda

a sua extensão, e o Luinha pelo norte na dis-

tancia de oito léguas, até á confluência no

Lucalla na extremidade de oeste.

O terreno é montanhoso, e tem uma cordi-

lheira, ou serra principal, que corre leste a

oeste, coberta de frondosas matas; as encos-

tas e os terrenos visinhos de um e outro lado

são muito ferieis.

Fazem-sc duas cojbeitas de milho e feijão

por anno. Em quasi toda a serra se encontra

o café silvestre, eem algumas partes tão abun-

dante, que para o aproveitar basta só lim-

pa-lo e desbasta-lo. Encontra-se lambem a

borracha, ou gomma elástica, e muita abun-

dância de madeiras.

O que acabo de expor é relativo á parte

montanhosa, pois tem também outra qualidade

de terreno, que são as terras planas na mar-

gem do Lucalla em toda a extensão do Dis-
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tricto com duas léguas mais, c menos de lar-

1

gura; são terras dc capim pouco productivas,

quasi sem mais aguas que as do Lucalla, por-

que alguns ribeiros que nascem da serra só

cm poucos mezes do anno chegam aquclle rio,

o que faz com que esta linha seja pouco povoada.

Os rios principaes do Dislriclo sào o Lu-
calla c Luinha, c este apenas merece o nome
dc ribeiro. Abaixo d'csle seguem-sc os ribei -

ros Lucc, que cofre para aquclle, Muenbegi,

Muzulo, Conda, Calanga, Caringa Caxingi,

que correm para o Lucalla. O Òubegi, que
nasce n'csle silio, nào obstante receber cinco

nascentes, assim mesmo c tão pobre que na

estação secca apenas tem uma légua decurso;

some-se logoquc chega ás terra* planas, e só

com as aguas das chuvas corre então ufano

ate o Lucalla.

As chuvas aqui são regulares; principiam

as primeiras do anno em Mar<;o, c aturam

alternativamente até Maio; e as segundas são

cm Novembro c Dezembro.

Ha n'cslc Districto duas minas de ferro: a

primeira c melhor é no outeiro chamado Ca-

leniba, terras do Soba Caculo Camu-Camuiza,

c a segunda dc Luibale, nas terras do Soba

Muinza Angoma. Da primeira c que tenho

mandado cxlrabir a pedra para o ferro que

aqui se tem fundido, cavando buracos quasi

á superfície. O maior rendimento que tenho

tirado da pedra férrea é de 2o por cento, isto

é, 100 libras de pedra produzem 25 libras de

ferro, prompto cm barras, c isto pelo mes-

quinho methodo dos pretos, jjuc apenas tenho

beneliciado debaixo das idéas d'clles.

Este povo ainda ha poucos annos era bra-

vio, habitando um terreno montanhoso, e co-

berto de frondosas malas no centro das duas

estradas de Amhaca c Pnngo Andongo, mas
apartado de ambas; quasi sem industria nem
commercio, poisque apenas tiravam algum
partido das minas dc ferro, fabricando en-

chadas e podões para uso próprio, e poucas

mais que vendiam para supprir suas limitadas

precisões, com sustento abundante, a pouco
custo, pela bondade c fertilidade da terra,

cultivando apenas o necessário, saindo pou-

cas vezes dos seus lares, pois o único giro

que faziam era para as salinas de Quissama

a comprar sal, unico meio circulante que en-

tre si girava; recusavam o dinheiro, porque

a maior parle o não conhecia; bizonhos, des-

conliados, c pouco tratáveis; indolentes para

si, c quasi inúteis á sociedade, tal era esta

gente quando aqui cheguei. Correu o tempo,

passaram quatorze annos, c já agora se co-

nhece diflerença; já cultivam cm maior escala,

já tem sobras, que levam para a cidade. No
anno Gndo saiu d'aqui para Loanda não pe-

quena porção dc farinha, feijão, amendoins,

e azeite; c como a farinha é o género mais

abundante, levam parle para Massangano a

troco do algodão de que aqui ha falta, o qual

(iam, c tecem tangas que se vendem dc 600 a

1$000 réis, com que fazem um ramo dc com-
mercio; só cu comprei no anno findo mais de

quinhentas, alem das que vão vender ao Go-
lungo e Amhaca ; fazem lambem boas tangas

de felpa, c muito sofTriveis redes de tipóia.

Tem crescido a applicação e extracção do

ferro ; fabricam-se porções dc enchadas que

aqui são procuradas de diversas partes; até o

gentio dc Quissama aqui vem aos ranchos á

compra d elias; já d'aqui vae muita gente á

compra de cera no sertão do gentio: e pela

experiência que lenho d'csta gente estou per-

suadido que c injusto quem os julga incapazes

de progresso na civilisação e industria. Pobre

gente ! aptos são elles, o que precisam é que
se lhes proporcione os meios, c que se lhe li-

rem os tropeços que os impedem, c os males

que os flagcllam: o pcior de todos os males é

o governo dos Sobas, que por interesse pró-

prio fazem conservar todos os usos c abusos

gentílicos, porque á sombra d'esscs abusos

elles conseguem chamar a si quasi lodo o fru-

cto do trabalho dos seus subordinados. Se um
preto compra dois escravos, um épara o Soba;

se compra uma arma paga meio valor ao Soba,

se deve ou lhe devem, quando paga ou recebe

tributa ao Soba 50 por cento, c até pelo pri-

meiro filho que tem tributa, c outras muitas

alcavallas; é verdade que já se acham modi-

ficados estes abusos, mas não exlinclos; e até

me admira que os Sobas não tenham repre-

sentado repetidas vezes contra mim : mas tal

é o peso da rasão que até bárbaros se sujei-

tam a ella, c sabem comparar que assim co-

mo eu não consinto que elles roubem seus fi-

lhos, também m não flagello a elles ;
repilo,

porque assim o entendo, os prelos não podem
prosperar debaixo do regimen dos Sobas.

Nos primeiros annos que eu conheci este

Districto, podia dizer-se que enlrc o seu povo

não havia nenhuma só cabeça que se elevasse

acima das outras; hoje já se vêem muitos pre-

los lavados que faliam porluguez, vestidos c

calçados, sabendo, aindaque mal, ler c es-

crever; coroludo ainda não ha um que mereça

o nome de morador. A melhor classe de gente

são os prelos de tanga, c d'cstes mesmos

aquclle que passa a vestir calças, já se lorna

um verdadeiro zangão, já se diz branco, c que

lho nào toca trabalhar, c cnlão já procura ser

soldado ou Meirinho, ou servir qualquer em-
prego, que é o mesmo que caria dc corso,

com que se habilita para roubar, sem poupar

seus próprios parentes: é pois na classe dos

Digitized by Google



V

pretos que nie parece mais fácil operar algum

melhoramento, mas para isso é preciso pri-

meiro supplanlar um terrível obstáculo, que

é a sua uulural indolência, c inclina-los ao

trabalho: ora é geralmente conhecido que am-

bição clles a lêem ; mas o que nào toem são

precisões, porque com pouco custo comem c

vestem, e por is60 convém crear-lhes maiores

necessidades, c para reforçar esta idea citarei

um exemplo: no primeiro anno que fui no-

meado Chefe deste Dislriclo, empenhei -me

cm mostrar por factos a utilidade da desmem-
braçào que se fez de Massangano, c tratei de

conciliar o bem dos povos com o melhor ren-

dimento para a Fazenda Publica; chamei lo-

dos os Sobas a uma reunião, na qual, apesar

das repelidas evasivas que procuravam, con-

segui convcncc-los a que pagassem o dizimo

em dinheiro cm logar da fazenda c outros gé-

neros que costumavam pagar ; e agora pre-

senceio que" esta pequena precisão que os pre-

los téom de 200 réis por cada casa animal, c

origem de maiores giros, os quaes não fariam

se não fosse esta precisão, e já agora gira di-

nheiro n este Dislriclo, onde ha poucos aunos

era desconhecido do maior numero.

Eu estou persuadido que o meio mais con-

ducente para o melhoramento d este povo se-

ria o estabelecimento de Freguczias com Pa-

rochos do Reino; por este meio poder-se ia

principiar a destruir a influencia dos Sobas;

os aclos religiosos, que originam continuas re-

uniões, fariam nascer as precisões c a emu-
lação, c por immediala consequência maior

dcdic.ação ao trabalho.

D'esta gente muito poucos são baplisndos,

e não obstante esses poucos saberem alguma
doutrina, não dão a isto outro valor senão o

de se distinguirem entre os seus, uuitando os

brancos, faliam repelidas vczos em Deus, mas
d'elle não esperam nem bei» nem mal ; toda

a sua fé está empregada na mais estúpida ido-

latria. Tem duas tlasses de impostores: nslu-

tos que são os adivinhos, c chinguiladoros a

que chamam cirurgiões, a quem os prelos re-

correm em qualquer Iranzo ; se lhe adoece um
parente, se lhe morre alguma creação, correm
logo ao adivinhador para lhe dizer donde vem
o mal, cesto nunca deixa de dar solução mais
ou menos confusa : umas vezes lhe diz que o

mal é cansado por feiticeiros, e ate chega a

declarar quem ; outras vezes que é o ídolo lai

que o persegue, c neste caso chama-se logo

um chiuguilador do tal idolo, e procede-se ao

chinguilamento, reunidos parentes, visinhos

c amigos, mas para entrar no desenvolvimento
dos diffcrcnlcs chingutlamenlos, das suas for-

mas e casos, i&so é inalcria vasta para que
eu nào me acho habilitado.

N'c«le Dislricto não ha nenhum so homem
casado, lodos são amancebados, pelo meio a

que elles chamam lambamenlos, o que se pra-

tica pela maneira seguinte: o pretendente vae

ou manda fazer a sua proposta ao pac da ra-

pariga, levando-llíc uma porção de vinho de

palmeira ou aguardente; se c aceita, bebem
lodos o vinho, c o pretendente dirige depois

pequenos presentes á rapariga c á sogra, e a

final paga ao sogro a offerta que são vinte

beiramos, o que junto com os presentes faz

um valor de 7$000 a 9&000 réis, c o sogro

lhe entrega então a rapariga que elle Irala

quasi como escrava, c c por isso que a maior

ambição dos prelos consiste em ter muitas mu-
lheres, porque ellas carregam com lodo o peso

da cultura dos mantimentos; a maior parle

tem duas ou ires, mas alguns ha que icem de

seis a dez, e aquellcs mesmos que liem so uma
ou duas, emquanto a mulher trabalha na la-

vra, está o madraço na porta da cubata fiando

algodão, ou fumando no caximbo; n 'estes en-

laces pouca attençâo se dá ao gosto da rapa-

riga, do que resulta algumas vezes o sogro

entregar a noiva ao seu futuro amarrada em
cordas, que n'csle apparalo a conduz a sua

habitação; e se foge d'ella, lá vão as cordas

procura-la onde quer que se asyle: quando o.

barregão morre, cila entra ua herança, c passa

a ser mulher de algum parente do fallecido;

se quizer esquivar-se, tem o sogro que repor

a olferla que linha recebido; os lilhos perten-

cem sempre ao pac. Tem mais, que sc a ra-

pariga morre nos primeiros a unos do enlace,

o barregão exige, c o sogro é obrigado a dar-

Ihc outra rapariga para o logar da defunta,

sem que por isso receba nova offerta, mas tão

sòmeulc um presente; alem destes aviliamen-

los ainda a mulher tem que soffrer repelidos

interrogatórios do barregão, para que lhe conte

as intideiidades (o pundas) que tiver commel-

lido, e taes interrogatórios quasi sempre são

acompanhados de chicote ou li banha; se nega

e levada ao mestre imbolungueiro para lhe dar

o juramento que é uma beberagem que se da

á rapariga: se a vomita é julgada innocenlc,

do contrario criminosa, c então não deixa dc

contar, aindaque não seja senão algum preto

que lhe poz as mãos em má acção, ou que

lho puchou a tanga, c lá vac o barregão co-

brar o crime ao preto que cila indicou, que

neste caso são cinco beirames, e se é o panda

são quinze beirames.

Os taes mestres imbolunguciros tão uma

praga que origina grandes contendas n esles

povos ; eu bem os lenho perseguido, mas sem

resultado, porque os jurisdicçôes visinbas tèem

os mais afamados.

Colónia em Cuzengo, 20 de Junho de 18Í7.
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DISTANCIAS OE CAZEN80 A VÁRIOS PONTOS.

CAPITAIS

c
Dia* i!c vi:ua-iu

3

•

1

A ideia Nova do liolungo (ao nordeste). .

.

7 1 2

10
•

2 1

<

1B 3 B

12 2 3

10 1 'A 3

32 B 12

PhODUCÇÕES.

Café.

Farinha.

Milho.

Fcijào.

Ginguba.

Azeite do dito.

Dito de palma.

Tabaco.

Arroz.

Canna doce.

Balatas.

Ditas doces.

Inhame.

Cará.

Mamona.
Purgueira.

Cebolas.

Alhos.

Pimentas diversas.

Mostarda.

Abóboras.

Melancias.

Diversas hortaliças.

Laranjas.

Cidra.

Limão.

Ananaz.

Bananas.

Fruta de Conde.

Mamão.
Goiabas.

Jambos.

Arara.

Cajá.

Imbaens.

Carneiros.

Cabras.

Porcos.

Cacs.

AMMAES DOMÉSTICOS.

Gatos.

Patos.

Galinhas.

Pombos.

ANIMAES SILVESTRES CAHNICEIIlOS.

Onça. I Gingi. .

Lobo. Decombe.

Muquenguc.
Cimba.

Cabaia.

Bulo.

Ratos (quatro espé-

cies).

Pacaça.

Palanga.

Muquile.

Socco.

Gulungii.

Bambi.

Ce\i.

ANIMAES QliE SE SUSTENTAM PE RAÍZES

E CAPIM.

Galla.

Porco.

Gimbu.
Luiçaca.

Succii.

Birigi.

Dibulu.

Gumbe.

Scllc.

Sutlc.

Dihobo.

.Macacos.

Ditos Teles.

Casçuluculu.

Dibucu.

Caxigauguello.

AMMAES IKPTIS.

Dilato.

Ilacca.

Morna

.

Diversas cobras.

ANIMAES AMPITIItlOS.

Seugui.

Cassuahole.

Ba\i.
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SOBAS E SEUS FOGOS.

Caculo Carauinza 2:121 Cavangi Camona
Dallatando 2:130 Golamona
Donda Davangi 901 Cassaqui Candalla

Muinza a Goma 490 Gola Bumba ,

Quito Quiacabaça 161 Gola Cafuxi

Hoco Acassambi 451 Goangoa Aogonbi
Dallagando 142 Quiluangi Quiacavungi

Caboco Cahebo SOI Calunbo Cagoangoa
Haoga Angolome 369 Bioba Cafuxi

Huodo Angombe 97 Dango Aquiheto. .

.
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PARTE NAO OFFICJAL.

IIF.I.AÇ.ÀO UR UMA JORNADA DE LOANDA AO PRESIDIO
DK KJNGO-ANDOKUO, PROVÍNCIA DE ANGOLA, NO ANNO
DR 1847; PRM> SR. SERAKTlAO DE,ALMEIDA SALDANHA
OA FONSECA.

No dia 3 de Junho, pelas quatro horas da

tarde, sai da Cidade de Loanda pela estrada

da Maianga, e fui pernoitar ao sitio Camaina,
aonde cheguei ás seis horas e meia da noite.

Não existe n'este sitio casa nem arvoredo que
possam servir de abrigo ao viajante, nem é

ali o ponto central do caminho de Calumho,
por ser mui próximo a Loanda; e só posso

attribuir o ser logar escolhido para esse fim,

a haver em tempos de chuvas próximo d'esle

logar um pequeno pântano, d onde os pretos

tiram agua para os seus misteres. Pelas qua-

tro horas da manhã de i segui viagem para

Calumbo, aonde cheguei ás dez e meia, de-

pois de ter feito parada um quarto de hora

no sitio Boa-vista, tres quartos de légua an-
tes de chegar a CalunYno.

Todo este caminho é calculado em doze lé-

guas: é arenoso, porém limpo, sem desfiladei-

ros, e providencia ndo-se a falta de agua (mo-
tivo por que é despovoado), é capaz para n'elle

transitarem carros, ou outros quaesquer obje-

ctos para transporte dii conducções.

A S começou a minha viagem pelo rio Quan-
za, em uma canoa de tronco de mafuma, ar-

vore que ha pelas margens d este rio com
abundância, e que por sua brandura no fa-

brico e pouco pfeso depois de secca, é própria

para este fim, sendo as mais vulgares com ca-

pacidade de carregarem de uma até tres pi-

pas. Como estás canoas não tenham vélas nem
remos, sfio varejadas; o que demora a nave-
gação, e muito mais ao vir para cima, pelas

voltes e pontas que a terra forma.

Cheguei pelas quatro horas da tarde ao si-

tio Bruto, jurisdicção de Calumbo, onde per-

noitei. Pelas seis 'horas da manhã do dia 6

AHW. DO C. U IT.— PARTE NÃO OPP.—SRMR I

segui viagem para o Espinheiro, jurisdieção

do Icollo e Bengo, aonde cheguei ás seis ho-

ras da noite; e a 7 segui para o sitio Calende,

jurisdicção de Muxima, aonde cheguei ás oito

horas da noite. No dia 8 segui para o Pre-

sidio de Muxima, aonde aportei ás seis ho-

ras. (No decurso de toda a minha viagem
descansava duas horas de manhã, e duas de

tarde).

É o Presidio de Muxima o único da margem
esquerda do Quanza, omipando n'este lado

mui pequeno espaço de terreno, por lhe ficar

ao sul o gentio da Quissama, que oceupa toda

esta margem do rio desde a sua barra até de-

fronte do Presidio de Cambambe, d'onde prin-

cipia o Libollo.

Formam o todo d'este Presidip uma pequena
fortaleza com artilheria arruinada, e dentro

da mesma fortaleza um pequeno quartel; a

igreja de Nossa Senhora da Conceição, Pa-

droeira do Presidio, feita de pedra e cal, co-

berta de telha, e arruinada; um edificio dos

mesmos materiaes, que contém o quartel, pri-

sões e feitoria ; c umas duzentas e cincoenta

a trezentas casas de pau a pique, cobertas de

palha, das quaes umas vinte cinco formam

uma pequena rua cortada no seu comprimento

uma braça, originado das aguas que no tempo

das chuvas correm dos montes para o rio,

sendo o resto espargido pelo Presidio sem ali-

nhamento.
No dia 10 segui viagem, e pernoitei na pe-

dra de Ngolome, rocha qne serve de demar-

cação á jurisdicção do dito Presidio com Mas-

sangano. A tiro de bala d'este sitio fica o

Muigi da lagoa do mesmo nome, a maior de

todo o Quanza, abundante de peixe, e de ma-

deiras de paço, silveira, tacúla, espinho e ou-

tras qualidades, nos matos que lhe ficam vi-

sinhos.

Ali pernoitei no Presidio de Massangano

elevado á categoria de villa em 1611, por

se constituir centro do governo da Província

de Angola, e residência das maiores Auclori-
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dades, quando n'e9ta epoelia foi a Província

invadida pulos hollandezes.

Fica éste Presidio situado, pelo lado do

Quanza, a tiro de bala do logar onde o Lu-

calla desagua; estcndcndo-sc a situação pelo

valle, vae lindar no Lucalla acima de sua foz.

Formam o todo d 'este Presidio, no seu' estado

de fortificação, uma pequena fortaleza era bom
estado, com tres arrecadações e um calabouço,

com arlilheria de posição inútil; e uma peça

de campanha de calibre um em bom estado,

uma companhia de linha c uma dita movei

;

a igreja de Nossa Senhora da Victoria, Pa-

droeira do Presidio, de pedra c cal, coberta

de telha, porém tudo cm estado de ruina; um
edifício onde tem as prisões, um pequeno

quartel e duas pequenas arrecadações, e na

mesma linha, metlendo-se no centro um pe-

queno paleo, a Feitoria Nacional, ludo de pe-

dra e cal e coberto de telha, umas seiscentas

casas de pau a pique cobertas de palha, po-

rem algumas arruinadas, com boa apparencia

e. sofríveis accommodações. Parte da jurisdic-

ção d'este Presidio é regada pelo rio Quanza,
cujas margens são mui ferieis; seus habitan-

tes são laboriosos, e estou que devem tirar

vantagem de sua cultura.

Nos dias 12, 13 e 14 demorei-me neste

Presidio; e seguindo no dia 15, vim pernoi-

tar á Feira do Dondo, aonde aportei ás seis

horas da tarde. A 10, ás sele horas da manhã,
segui para o Presidio de Cambambe, tendo

desembarcado no porto Cambulo, tres quartos

de légua distante do Presidio, sem haver pro-

curado para o meu desembarque o logar do

costume, que é mais próximo d'elle, por iicar

abaixo de uma serra Íngreme, em logares de

passagem um tanto diflicultosa e arriscada.

A objecção do transito desta serra cessa a

pouca distancia do porto; corta-se por um
valle, e subindo-se a uma pequena ladeira,

se chega ao Presidio.

O plano desigual da situação deste é a sum-
inidade de uma proeminência, em Tornia re-

donda, iniperfeitoiucnte; que se ergue da terra

olhando a todos os passos do Universo, norte,

sul, leste e oeste.

As partes do sul e oeste desta proeminên-
cia são defendidas por cachoeiras, quq eslron-

dam abaixo de altíssimas serras, em conse-

quência da elevação em que o terreno do Pre-

sidio lica do nivíl do rio Quanza, que faz ao

pé d'el|e. seu curso ; e as do norte e leste por
valles, que não profuudaiu nem baixam, lauto

do plano do Presidio como do rio; porém as-

sim mesmo, limilando-*c os extremos de um
e de outros valles^ a leste e oeste, nas serras

que amparam o Presidio nos pontos oppostos,

elle se poderia oonBiderar «orno ponto mrteces-

sivel a quaesquer inimigos, se na extensão da

•parte que olha aos valles se empregassem ou-

tros mais cuidados e diligencias da arte, em
vez de liar da natureza só, c das operações do

reducto estabelecido em um ponlo não único

essencial para entrada do inimigo, a defeza

da praça.

Estes valles são áridos e pedregosos. Os
seus principaes edifícios são o dito forle, com
artilheria desmontada por falta de carretas;

a feitoria c a igreja situadas dentro do mesmo
forte; e ò quartel para a companhia de linha,

com duas prisões; todos estes edilicios de pe-

dra c barro, e os Ires últimos cobertos de

palha.

K o rio Quanza desde a sua foz, ao sul de

Loanda até Calumbo, que dista para mais de

quarenta c cinco léguas, navegável por peque-

nas embarcações, como canoas e lanchas; na*

estações chuvosas, em que o rio engrossa com
as aguas dos montes, por escunas, etc.

Tem algumas ilhas, das quacs as maiores,

e povoadas, são Quissanga, defronte de Ca-

lumbo, Ndallan-gombe, defronte da Villa de

Massangauo, Quixingauga, a pouca distancia

para cima, etc. Cessa o rio de ser navegável cm
Cambambe, pelas cachoeiras que n este ponto

principiam, e com pequenos intervai los con-

tinuam até muito-para cima de Pungo-Àndon-

go, as quacs não julgo possível destruirera-se,

nem mesmo evilarem-se por canaes, porque

em vários pontos, como Cambambe, formam
suas margens grossa^,monta, nhãs de rochas,

que se estendem a muita» léguas pela terra

dentro; c alem d isso, a superlicie de taes

montanhas, que forma, o s*lo do pai z gentílico

nas margens do Quanza, como no Presidio de

Cambambe, e tão elevada do mesnio Qnanza,

que é impossível ás forças humanas o abrir

canaes por taes sítios A margem do noQuau
za, começando do Presidio de Cambambe at<<

ao Districto de Caluiubo, e povoada, havendo

alguns pontos não habitado»; mas como sejam

intermédios de povoações « «euzaias que se

communicaui. não são ellcs desertos, pelos fre-

quentarem habitantes e passageiros.

O terreno desta parte do Quanza produz

mandioca, milho, legume* do toda a espécie,

e toda a qualidade de Imites que produz lodu

o paiz de Angola, com a (lillercnçaflue a me
Dor secca o torna árido. Todavia há logarc-

muito bons, em que a agricultura em todo*

os tempos faria pr(*gressQ»„^co» grandes van-

tagens, *e elles se aproveitassem, sendo isso

com cs|»ecialidade em Massftngíioo e Muxima

;

pois observa-se n'estes juntos que «6 cheias

do rio, que são promovida- muitas vezes de

chover nos paizes de puna d elle, sem haver

n'aqucllcs Presídios um só piago de ogua du-
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£90 te, 43 vezes, dois annos succeisivos, ou

mais, levam a inundação por canaes feitos pela

natureza a vários logares baixos, que por isso,

verific*ndo-se a cliuva naí suas estações, ou
successivamente se tornam pântanos, e pela

wesipa rasão se não podem aproveitar, e nem
d elles se precisa n estes tempos em que toda

a terra se torna fértil e abundante; porem
vè-se que, sobrevindo as suecas, estes logares

de que as aguas se escoam para o canal do
rio, ou se absorvem para o centro, estes loga-

res, deposito de muito boas turras para cul-

tura, terrqs que o rio Quanza, o lodos aquelles

que n'elle precipitam suas aguas levam de

outras regiões, nada mais o(Toreceia que o tes-

temunho evidente da indolência dos habitan-

tes, conservando tacs logares as ditas terias

sempre frescas e nunca tocadas, até novas

cheias as inundarem, sem d elias se haver ti-

rado utilidade alguma no decurso de oito a

dez mezes que se conservam húmidas, por

falta de recente inundação, a qual, sondo ne-

cessário, até se podia evitar, fechando-sc o

canal, e onde elles fossem largos construindo

bongos (marachões). No- dia 21 sai dc Cam-
bambe: vim pernoitar no sitio Jong, que cal-

culo em oito léguas: em lodo este transito é

boa a estrada em partes, porém era outeas

precisa de concerto.

Dia Í2. Sai ao romper da aurora, e por

muito bom caminho Hz a minha jornada até

á panza do Soba Durabo-Apépo. Este Soba

tem um dos sobados de maior cousiderayuo

da jurisdicção de Cambambo, tanto em terras

como em pomo, e faz mui bom agasalho a to-

do*; ps passageiros: é um dos Sobas mais obe-

dientes do interior. Depois de ali descansar,

continuei a jornada; e depois do passar as

terras do Soba Nhangue-Apépo, e o riacho

que forma a divisão territorial com o Presidio

de Pungn-Audongo, cheguei com o crepúsculo

á banza do Soba Multa, o primeiro que se

encontra na jurisdicção de Pungo-Audongo
vindq de Cambamhe. Desde aquelle Presidio

até este ponto se encontram diversas povoa-

ções e lavouras, avultando entre todas o arimp
da ¥§zenda cm Camonga, o qual, se bem qqc
d'plle resultam alguns efleitos, mais se poderá

dc futuro colher, se houver perseverança, e

crescer o amor do trabalho, atlendido o bom
terreno que tem.

Dia $3- Do Soba Mutla vim descansar ao

sitio Maxindc; c d'ali entrei ás sete horas da

noite em Pungo-Andongo, tendo feito nove
léguas de marcha, pouco mais ou menos, por

bom caminho, com especialidade desde Ma-
xinde, onde se encontra a estrada feila se-

gundo as ordens do fíoverno.
- Já-emPungo-Aqdongn, nesto.-m» fallar deste

Presidio 1
, verdadeira maravilha, e objecto de

profunda meditação para um naturalista. Ao
primeiro golpe de vista só se vôera massas

enormíssimas de granito calcinado pela natu-

reza em forma de argamassa 3
,
que bem nos

dizem serem da creação, e que talvez o dilu-

vio, ou uma causa ainda mais remota, as se-

parou, escavsudo-lhe a terra que as unia, co-

mo ainda em partes se conhece, c o que se

conclue de matos gigantes que sobre algumas

inaccessiveis ainda se vêem e existiram por

muito tempo. Estas massas enormes oceupam

Ufi Jogar do Presidio uma circumfereacia de

cineo léguas, e depois se estendem em linba

da largura de légua e meia, pelo espaço de

doze léguas em comprimento, que é no Lom-
bo, ondto se doixa então de as ver e pizar.

A seis léguas, pouco mai6 ou menos, ao no-

roeste do Presidio existe outra igual massa em
forma e figura exacta á do Presidio, porém
sem a lista de extensão d esto. E sobre as Pe-

dras da Gninga, que assim se chamam, que
vive a família dos Marabas, essas aves gigan-

tes tão singulares na figura o. na riqueza de

suas pe unas. Das Pedras de Pungo-Andongo
muitas são accessirds, e de sobre elias se des-

cobre o mais interessante panorama que é

possível' imaginar, e ondo ainda sc encontram

montes de pedra miúda «.grossa, com que in-

cominodaram os Gingas as nossos soldados,

que. debaixo das ordens de Sequeira os ven-

ceram. Porém o transito no Presidio é quasi

todo sobre pedra, pois cada vez é maior a

falta de terra que as aguas levam para a falda

da montanha, onde estão assentes esses mons-

tros de granito, e para ondo se sobe boje apenas

por tres avenidas estandp a, da estrada de

* Q Presidio de Kua#»-Aa<Wngo (nome qoe na lísgua

do pniz quer Ui^cr, Çtylç da Bainho, P^.tòr "do ° 1°*

pr em que outr'orti esteve a da Rainha (vinga) chame -se

lambem Pedias Ke/rrás, ' porquê o* cimos das efoôrmes

fnnm»as que formam' at dual cadeias de pedras ehtré as

quaes o Presidio está collocado, vistos de algumas légua*

de diíta^çin^pareccmmailo negro», ao passo que § *ua

côr natural é parda.
2 Vejn-se a copia do detenho dc alfuroas d'c8las pe-

dra* tirado pelo Sr! FérttonSlí» de Mello em I83Í, e A

qual etla koÍícía serve de itlustraçio. V. a rttatnpa.
1 Ires fio as entrada» principae» do Presidio (alem

de sole pouco conhecidas e c)c díqlcil necetso), a saber:

Cat.amluA,' Cutrie" é Funda Quilombo. A primeira' do

lado de oeste « trtna ladelta ftfgreme, crtjo* flancos slo

dumieados por atlas rochas, fonnaado um corredor 4a

fargur/t dc vipty passos. A segunda a leste i igualmente

um corredor da mesma maneira flanqueado por elevadas

rochas, tendo tres ftíssosVa sua maíor fárjttira ;
para esta

se passa por uma ponte firmada sobre as rochas, era

baixo, id« qajpxe Bvisww.de comprimento, feita de adobe

sobre pranchie», construída em 1845 pelo então Copi-

mandãotc Fedro Alexandrino de Almeida; esta muito

bem construída e conservada. A terceira, a maia difflcjl

a* H.ibida, porém u4o dominado* seu» flsacos, sendo ao

cWar ao Presidio, Oca «ituad» «aa . l a« sol. ttc»U» f»
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Loa rida já tão íngreme e esburacada, <|iie dif-
ficilmente se sobe de tipóia ou a cavallo: as
que estão raelhores são a da estrada do sertão
e a de Ambaca. O Presidio tem boas proprie-
dades, e muito boas bortas; destas a melhor
é pertencente a viuva D. Maria Alexandrina.
Esta senhora, o Capitão Manuel Antonio Pi-
res, o Tenente Manuel José da Costa e o ar-
rematante Manuel Antonio de Brito, e Manuel
Estevão da Guerra, são aquelles que lêem den-
tro do Presidio oito propriedades de primeira
classe; algumas ha lambem muito boas, po-
rém que porei em segunda classe, e dahi para
baixo até cubatas, grande parte formadas so-
bre pedras por não haver terra. Todos os ha-
bitantes téem, mais ou menos, hortas, de que
em geral ninguém prescinde. Obras nacionaes
temos as ruínas da fortaleza, que só servem
para recordar aos presentes e vindouros as
proezas do grande Luiz Lopes de Sequeira, e
que são um monumento da gloria das armas
portuguezas ; mas que no logar em que estão
assentes, dominadas por todos os lados, não
dão grande idéa dos conhecimentos de forti-
ficação do engenheiro que a levantou; e muito
mais aproveitariam tres ou quatro fortins so-
bre as pedras que dominam as tres entradas,
bastando que cada um tivesse duas peças, ou
era logar d elias um rodízio e doze ou vinte
homens, para estar de/endido o Presidio, pelo
menos do gentio. Existe a residência, beJJa
casa feita pelo Coramandanle Francisco de
Salles Ferreira, e o novo quartel feito por
mim, que julgo durará mais do que o meu
nome, c que tem duas prisões, feitoria, arre-
cadação das armas, e um espaço com capaci-
dade para o parque existente; tudo debaixo
de um só tecto.

Ha uma igreja muito boa para aqui, e a
que chamam Ramada ; tem boas alfaias, boas
imagens e uma bç|Ia banqueta de prata, e
ires alampadas, afora paramentos c pallio com
varas de prata.

Entre os moradores contam-sc bastantes eu-
ropeus, e destes negociantes fortes.
O Presidio está circumvallado por muitos,

lindos e bons ariruos c óptimas casas de mo^
radores, que, a maior parte, vivem fóra do
Presidio, para estarem á testa de suas lavou-
ras, onde téem boas senzalas e casas, sendo
a melhor d'ellas a do Capitão Movol Manuel
Antonio Pires, que tem o arimo arruado com
cajueiros gigantes, que formam uma linda abo-

pedros ííem cinco riachos de agua «oito fria, qoe nunca
«ecoam. A naacente de um d'ellet é conta pasmou a
»*>u ale de cima d'aq«ella enorme mama, e d.^penha-^
por e|| 8 a^iro forBlll|ldo „„, j.,^, rfe a) s ^
P*ú m~m"^£ZST ***** àt tanqoe etcarado

bada, debaixo da qual se passeia grande es-

paço a cavallo em todas as direcções; boas
hortas com laranjal, parreiras, etc., e boas
casas, bem como um bom sobrado que esta
concluindo.

O clima de Pungo-Andongo é salubre, e o
terreno fértil; os pastos bons, e os habitante?
industriosos e agrícolas; porém a distancia de
noventa léguas, para mais, da capital, os ia-
possibilita de para ali conduzirem os produ-
ctos agrícolas; e isso os torna indolentes, e
limitam-se ao preciso para consummo próprio
A religião dos habitantes, com poucas ei-

cepções, é apparente ou exterior: a Christi
é a de que se servem ; c em que mais acre-
ditam é na idolatra. Téem diversos Ídolos;
téem os seus Penates e seus Manes; e nada
d'isto é exquisilo, porque são acompanhado*
dos mesmos usos e costumes dos Romano*.

Pungo-Andongo, 27 de Outubro de 1847
^Sebastião de Almeida Saldaria da Fonseca.

TIMOR.

Governo das Ilhas de Timor e Solor.— Re-
partição Civil. —N. 0 2.—IH.-eEx." Sr.—
Em additameolo ao meu Officio com date de
hoje, sob o n.° 1, e aproveitando a saída da
escuna da Companhia, submetto á leitura de
V. Ex.* o incluso Relatório, confeccionado pelo
Superior das Missões destas libas o Padre Gre-
gorio Maria Barreto. Os dados estatísticos que
elle apresenta sobre a população de Dilly, e
estado da chrisiandade na Ilha de Timor, são
tão certos, e o interesse do mesmo Relatório
é de tal natureza, que eu não podia deixar de
o remeller immediatamente logoque elle che-
gasse ao meu conhecimento, enviando assim
informações, que talvez se careçam no Minis-
tério a cargo de Y. Ex.* Pelo mesmo Relatório
verá V. Ex.

â
que a minha proposta, ou expo-

sição sobre os serviços do referido Superior
das Missões, sua intelligencia exélo pela pro-
pagação da fé catholica era bem fundada, e
que elle é merecedor de muita consideração do
Governo porluguez pelos grandes serviços que
tem prestado á nação portugueia.

Deus guarde a V. Ex.*»=ttoartel em Dilly,

17 de Abril de 1856. ^IH.- e Ex." Sr. Mi-
nistro e Secretario d Eslado dos Negoeios da
Marinha e Ultramar.= Luiz Augusto de Al-
meida Macedo, Governador de Timor.

111."° eEx."° Sr.— Repetidas téem sido as
occasiôes em que tenho supplicado aos Ex.—
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Governadores d 'estas Ilhas, os Srs. Silva Vieira

e Lopes de Lima, para que fizessem chegar aos

pés do Throno as necessidades d esta Missão;

pois um, o ao muilo dois padres, certamente

nunca poderão fazer fructificar esta tio vasta

vinha do Senhor, a qual todavia terá de ficar

sempre inculta, mesmo quando trabalhem com
sobejo zelo no bem espiritual d'esta cbrislan-

dade; porém o Sr. Silva Vieira somente se

contentou com o escrever ao Ex.
a* Arcebispo

de Goa, corroborando a rainha petição ao

mesmo Prelado, em o anno de 1846, sobre

esta Missão, e o Sr. Lopes de Lima limitou-

se apenas cm escrever simplesmente ao Go-
verno de Sua Magestadc, que esta Missão ca-

rece de alguns ecclesiaslicos : agora porém,

que vejo que V. Ex.\ melhor do que elles, co-

nhece as necessidades dos seus governudos c

procura a felicidade d elles por meios mais só-

lidos, eu, desejoso de conformar-me com as

benéficas intenções de V. Ex.\ c em obediên-

cia ao que V. Ex. â me ordenou, sobre fazer

subir á sua respeitável presença um succinto

Relatório do estado desta Missão, lenho a

honra de expor com toda a fidelidade o se-

guinte:

A Missão de Timor e Solor, que desde o

anno de 1811 não tinha sonâo um missioná-

rio, que era o mesmo Governador Episcopal,

veiu, por morto d'este cm o anno de 1817, a

ticar em deplorável estado, até que no anno
seguinte aqui appareceu Fr. José da Ave Maria,

padre novo e sem experiência, que, tendo fal-

lecido cm 182i, ficou esta christandade aban-
donada a si mesma, espectadora de torpezas,

immoraiidades e superstições ridículas, até á

chegada do Reverendo Fr. Vicente Ferrer Ya-
rella, em 1817, o qual, nio obstante os seus

conhecimentos tillerarios, e já bem exereitado

cm cura de almas em Goa, não pode aqui ex-

tirpar os abomináveis abusos n'esse meio tempo

já bem arreigados; c eu encontrei toda esta

christandade atolada em vícios, atropelando

a moral publica, cohonestando já publica-

mente a polygamia, submergida em um pro-

fundo esquecimento, ou antes desprezo dos

Santos Sacramentos, em lastimosa aversão ao

culto divino c aos actos de piedade, de modo
que nos primeiros cinco annos do meu minis-

tério n esta missão não encontrei um só indí-

gena ch ris tão, que mostrasse um só acto do
culto exterior na vida, e desde esse tempo
para cá ainda são poucos os que frequentam,

não obstante os poderosos exemplos dos pri-

meiros empregados públicos, dignos por isso

de eterno louvor, os officios divinos, em os

dias santificados; e muilo menos são os que
procuram os Sacramentos, porém sempre prom-
ptos para os torpes actos do felichismo deMo-

tael de mistura com os gentios, de maneira

que, no principio do anno próximo passado,

vi-me na urgente necessidade de recorrer a este

Governo, que, com louvável energia, muito

cooperou para que este paiz, portoguez e ca-

tbolico, não continuasse as praticas torpes do

felichismo, tanto a miúdo e tão publicamente,

como se fossem culto do Estado. Embora que

uma tal resolução nada possa influir na soa

sincera conversão, mas antes os tenha mais

reservados.

O mesmo Ex."° Bispo de Pekim, tão recom-

mendado pela sua litteralura, prudência e vir-

tudes verdadeiramente apostólicas, ezélo pela

salvação das almas, viu-sc, no anno próximo

passado, obrigado a recorrer ao Governo, que

castigou promplamcotc a um Dato de Lacnió,

que quiz malar ao próprio filho, que não quiz,

como lhe ordenava o ímpio pae, comer das vian-

das do torpe e infame sacrilicio queeile, sendo

christão, fez ao demónio. Esse venerando Pre-

lado, não tendo podido conseguir, não ob-

stante os seus trabalhos apostólicos, a con-

versão de uma só pessoa do Reino de Laculó,

aonde residiu efectivamente um anno e três

mezes, a final ausenlou-se para esta praça e

d'aqoi para a Europa Com tudo isto, e não

obstante ser a corrupção geral, e ter o mal já

mui profundas raízes, mui facilmente se po-

derá ainda obter a cura de tantos males. A
historia ecdesiaslica nos apresenta nações,

se não mais corrompidas, ao menos lanto como
a de Timor e Solor; comtudo vieram a final

ao grémio da nossa Santa Igreja c foram bons

christáos.

Os ebristãos d'estas Ilhas não conhecem a

nossa santa religião, e ainda menos as van-

tagens que ella indica, por ísbo a não amam.
Toda a difficuldade está cm lh'a fazer conhe-

cer radicalmente, mas para se conseguir sa-

tisfactoriamente este importante fim, é urgen-

temente necessário: 1.*, verter em a língua

teien (a universal de Timor) e em vaiqoino

(a peculiar de Sorobiam) o nosso Calbecismo

da doutrina cbrisli, ajuntando-se-lhe uma
breve refutação do fetichismo, e outras su-

perstições ridículas que reinam n'estas Ilhas.

Uma Commissào composta de dois indivíduos

grammaticos, com mais dois indígenas dos

mais versados n'estas línguas, e eu, servindo

um dos dois primeiros de Secretario, seria

bastante para a versão tão necessária. Servi-

ço, na verdade, que deixará na eterna ben-

ção a memoria do Governo que o emprehen-

der; muito se requer a presença de um
Prelado respeitável, um Bispo zeloso, forte e

caritativo, pugnando com paciência pela sã

doutrina e bons costumes, á testa de um cle-

ro, porém não um clero ambulante, como

-
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sempre o tenbo sido, dois dias aqui, quatro

dias acolá, visitando de passagem a christan-

dade, e demorando-nie apenas para o baptismo

dos meninos; porém um clero lixo por tempo,

de modo que tenha suflicienlq opporlunidade

de instruir c dirigir os chrislâos do respec-

tivo Districto, e conhecer os vícios dominan-
tes e emenda-los. sem comtudo serem de al-

gum modo Parochos inamovíveis.

Esse clero deveria antes ser composto dos

indigenas, mas, cmquanto o nâo possa ser,

os mandados de Goa hajam dc ser dos melho-

res, e que venham, não por constrangimento,

mas por vocação, porque sem estas circum-

stancias sempre lerá esta christandade, nâo

verdadeiros pastores, mas vis mercenários,

cubiçosos do torpe lucro, pondo, como costu-

mam, todo o seu cuidado somente em ajuntar

algumas rupias para, lindo o seu tempo, irem

viver com sgfficiencia na sua terra: já em
outro tempo alguém escreveu, e com toda a

verdade, que o dachim (stalera romana) era

o Crucifixo dos missionários de Timor.

Entretanto que o proposto supra se oãn

realisa, reclamam as necessidades d 'esta Mis-

são que seja com toda a brevidade nomeado,
« lenha logo tomar conta d'esta christandade

um Vigário da vara e superior, que -seja or-

nado de melhor talento, virtude e outrps re-

quisitos próprios para bem rege-la; pois ha

mais, de quatro tonos, eu, já sem vista, sem
memoria e outras qualidades precisas, nem
posso já annualmento, como soia, peragrar
estas ilhas, aq menos para assegurar com o

baptismo a salvação dos meninos. >

Também esta missão muito precisa de dois

sacerdotes para coadjuvarem o Superior, mor-
mente por ter fallecido no dia SI do corrente

o Reverendo Sebastião Patrício, único Padre
que tinha a Missão e que me coadjuvava ; e

nas actuaes circumslancias muito mais terá

esta christandade que soffrer, e mui particu-

larmente a d'esta Freguezia de Dilly, onde,
louvado seja Deus, hoje, ao menos atn terço

dos seus fregueses, são mui dignos do nome
chrislão; e «u só, e a cada momento doente,

terei muitas occasiões dc pesar de não os po-
der 60ccorrer, c ministra-los nas suas neces-

sidades espirituacs. ,

A misíão dc Timor coiuprchendc actual-

mente vinte e dois- Districto* denominados
=Reinos=, os quaes todos, mais ou menos,
cooléem alguns chrislâos de ambos os sexos,

livres e escravos. i

Principalmente da paile do poente xjonta^se

o Reino de Amberio, que tem a Igreja de
Nossa Senhora do Rosario, no porto de Suri-

tana, e a de Santa Gruz em Nirnucheno, am-
bas inlciraraeme desprovidas 4e ioda • sorte

de vestimentas e alfaias, c sem Sacerdote ba

mais de cincoeota ânuos, contando approxi-

madamente uns duzentos e vinte ebristáus,

cujos descendentes vem receber o baptismo

em Occusse, quando ahi a pparece algum Pa-

dre missionário.

Naimuti, a Igreja da Senhora do Rosario,

com pouco mais de trezentos christâos, tem as

vestimentas precisas em bom cuidado, e al-

gumas alfaias, como cálix de prata c tburi-

bulo, e alguns casliçêes de cobre.

Occusse, a Igreja do Santa Kosa de Lima,

com mais de mil e cem chrislâos, tem as ves-

timentas precisas, mas já muito deterioradas;

uma Irmandade fabriqueira com o fundo de

1:4110 rupias, tem as alfaias precisas e algu-

mas de valor, como dois cálices com suas pa-

tenas, dois thuribolos, uma custodia grande,

todo de prata, e novamente uma urna do mes-
me metal do valor de 700 rupias.

Batugadé (Presidio) a Igreja de Nossa Se-

nhora, contém perto de quatrocentos qhrislâos,

entrando n'este numero alguns dos Reinos de

Cova, Balibó, Fiaiaram c Joanillo que com-
põem esta Freguezia; tem uma Irmandade fa-

briqueira com um fundo de SOO rupias, com
as alfaias de mais precifio, e boas vestimen-

tas precisas em bom uso, que se acbam em-
prestadas actualmente para o serviço da Igreja

d 'esta Praça.

Cutubabq, a Igreja de Santo Antonio, des-

lituida de toda a sorte dc vestimentas e al-

faias, contém trinta e cjneo christâos.

Mo taci. a Igreja de Santo Antonio, com
perto de trezentos christâos e uma Irmandade

fabriqueira, cujos fundos qnasi que já não exis-

tem, excepto alguns paroens e facas, pela pés-

sima administração que tem tido; é destituída

<|as vestimentas preeisas, e não obstante es-

tar tão pertq d'esla Praça, acha-se em maior

indecencia do que as Igrejas de Occusse, Ba-

tugadé c Manatuto.

Delly tinha a Igreja da Freguesia som a

invocação do Santíssimo Rosario, que soffreu

em o anno de 1800, ou quinze apnos antes

d'esla era, um incêndio com tudo que ella con-

tinha dentro, e está desde então até hoje ser-

vindo dc igreja da Freguesia a Capella inti-

tulada real do Glorioso Santo Àntpnio, é a

unica em Timor e Solor com" paredes de tijolo,

porém coberta de palha como todas as outras

desms Ilhas, contém mil quatrocentos e no-

venta e um christâos livres, c quinhentos e cin-

coenta e seis christâos escravos; tem uma Ir-

mandade fabriqueira com um fundo de 1:0*0

rupias, carece das vestimentas diárias, que já

sç acham em muito mau uso, porém tem o>

ornameqtos e alfaias precisas para os dias de

grande solemnidade, com uma boa custodia de
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prata, dois thuribulos do mesmo metal, e lam-

bem trcs cálices de que se servem para as Mis-

sões onde não os ha ; também urriá de urdia.

Hera uào tem Igreja e contém dezescis

chrislios.

Lacló, a Igreja de S. Vicente Ferrerj com
treaentos e sessenta chrislâos; tem as vestimen-

tas precisas em boa arrecadação e as alfaias

precisas; o calij e lburibuio'sâo de cobre.

Manatuto; a Igreja do Espirito Santo» com
perlo de setecentos chrislios, tem as vestimen-

tas precisas, porém carece de cálix e thuribalo.

Esta Igreja, postoque é, como todas de Timor
e Solor, coberta de pa lapas e folhas, c coratudo

a uoica qae apresenta no seu interior a ap-

parencia de uma Igreja regular, porém hoje

está ao desamparo, ou antes abandonada ao

desprezo, não obstante ter uma Irmandade fa-

briqueira, cujo cofre acha-se actualmente quasi

exhausto já.

Laleia, a Igreja da Senhora do Hosario, com
setenta ebristãos, está destituída e abando-

nada.^

Vemasse sem Igreja. Terá quarenta christâos.

Vcnilale, a Igreja da invocação de Pe-

dro, com vinte e seis chrislâos: É destituída

de tudo.

Veveque, a Igreja do Senhor Ecce Hum o,

com perlo de duzeulos cliristàos. Tem as ves-

timentas precisas bem arrecadadas, e alguma
alfaia..

Lacluta, a Igreja de Santo Autonio, com perto

de oitenta chrislâos. Esta Igreja foi em o anuo
de 1846 toda saqueada pela invasão de Bari-

que e Laclubar; o Major Graduado José Cae-

tauo Barbosa, sendo então Commandante de

Veveque, leve ainda tempo de salvar uma ima-

gem de Santo Antonio com a cruzinha e dia-

|

dema de oiro, e a custodia, que é de prata,

i e que elle rcmelteu para esta Igreja.

Lu c.i não tem igreja. Terá hoje perlo de

quinze chrislâos. No logar da Igreja ainda

existem dois sinos bons: Tiuha uma Irman-
dade com um cofre, qtié foi itrrdmbadb por

um José da Piedade Marques, q"nenhi foi Com-
mandante para se pagar das divldáí particu-

lares, de cujo procedimento elle mesmo par-

ticipou por escripto ao Sr. Frederico Cabreira,

então Governador, remettendo-lhe ura celebre

termo, que tinha por titulo «Termo de arrom-

bamento^ Barique não tem Igreja, mas teiá

vinte e cinco chrislâos.

Dotic e dem, como Barique, terá vinle chris-

lâos.

Alias e dem tem oitenta ebristãos.

Bebissucu, a Igreja de S. Francisco, com
quarenta chrislâos. E detlituida de tudo.

Clacve, a Igreja da Senhora do Rosario des-

tituída de Ioda a sorte de vestimentas, e al-

faias; terá perto de vinle ebristãos.

Caimi não tem Igreja. Terá vinte christãos.

Todos estes ebristãos estão abandonados a

si mesmos, sem nunca pretenderem ou procu-

rarem a assistência do Missionário, mas an-

tes estão livre e espontaneamente imbebidos

nos seus felicbismos (Pomali). É tudo isto o

que entretanto posso «formar a V. Ex.
â
so-

bre o estado d esta Missão. Elle é sobrema-

neira abominável na verdade, mas é ao mes-

mo tempo lastimável; porque todos estes ab-

surdos são filhos do abandono total a que tudo

em Timor tem sido sacrificado.

Deus Nosso Senhor conserve e dilate a pre-

ciosa vida de V. Ex.' por muitos annos.=
Dilly. ^Gregorio Maria Barreto, Superior da

Missão d'estas Ilhas.

MAPPA DA POPULAÇÃO DE DILLY NO ANNO DE 1856.

346 12

LIVRES

iiouev-

*6l79iK0i:|3 678 1li:

UUI.HKIIK*

ã

na

«S
|

*

SÃ

,t>7 1:1

ESCRAVOS

es

4> I 4.

a
l

ca

'V

-J; flfc Co.c a
s c

. e
C ,

C
,

-
cê etf l_

8*

t.71ili7n

1 1

s
i <e

3
, 0

m
to

soIiog

m

—

75 «

I- X

CHRISTÃOS

« -
B i =
=

,
3F

7T,3|77M 271 ÍKi 2017 U017

2

ã
e

Dilly, aos 17 de Abril de 1850.

Gregorio Maria Barreto.

Digitized by Google



482

VARIEDADES.

NOTICIA

DO QUE RENDIAM A EL-EBI AS IHISSESSOMIII TBAMAB1NAS

NOS PRINCÍPIOS DO XVIf 8ECULO

SECUNDO FREI NICOLAU DB OLIVEIRA

NO 1.1 v uo DASGRANDEZASDE LISBOA.

Rende a Alfandega e quintos da Ilha da Ma-

deira coro mil arrobas de assucar, 86:681*000
réis; a saber: 8:400*000 réis que valem as

mil arrobas de assucar, e os 84:881*000 réis

em dinheiro.

Rendem as Ilhas dos Açores 30:000*000
dos quaes descontadas as redizimas que são

dos Capitães d'aquellas Capitanias e importam

3:000*000 ficam para a I azcnda de El-Rei

87:000*000.

A Ilha de Cabo Verde com as suas adjacen-

tes estão arrendadas em 14:000*000.
A Mina rende uni a n no por ou iro 10 : 00(1 £1)0 0.

A Ilha de S. Thomé está arrendada em
lt*00*000.

Congo, Arda (Ardra) e Angola, está arren-

dada em 86:000*000.
O Estado da índia rende a El-Rei n aquel-

las partes um anno por outro 1.375:000 par-

daus, e vai cada pardau 3 tostões da moeda
de Portugal, e assim fazem 1.031:850 cruza-

dos, os quaes reduzidos a reaes porluguczes

fazem 418:500*000 reis; a saber:

A cidade de Goa com as rendas c foros da

Ilha, e das terras de Salsete e Bardez, 400:000
pardaus.

A Alfandega deUrmuz rende 852:000 par-

daus.

A Alfandega de Diu e outras rendas mia-
das da mesma Capitania rende 235:000 par-
daus.

As rendas e foros de Baçaim importam
125:000 pardaus.

Damão rende 68:000 pardaus.

Chaul com as praças rende 38:000 pardaus.

Cochim rende 80:000 pardaus.

Sofalla rende 40:000 pardaus.

Mombaça rende 10:000 pardaus.

Malaca rende 104:000 pardaus.

Moluco rende 50:000 pardaus.

Manre rende 37:000 pardaus.

Ceilio rende 3:000 pardaus do terço da ca-

nella que dâo os Capitães.

Mangalor rende 3:000 pardaus.
*

Barcelof rende 1:000 pardaus.

O Estado do Brazil rende a El-Rei uni anno
por outro 54:40J*000 réis, e cedo rendera

muito mais com a conquista do Maranhão e

com a do Rio das Amazonas que de novo se faz.

Paga-se a El-Rei na Alfandega de Lisboa,

e em lodos os mais arrendamentos que por or-

dem dos Védores de sua Fazenda se fazem, 1

por cento e vem a fazer 11:000*000 réis, dos

quaes faz mercê para obras pias.

.
i

i
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PAUTE IVAO OFFICIAL.

AXCOLA.

Senhores da Camara Municipal:=A Com-
missão nomeada para redigir e crear dc novo
o livro=Annaes do Municipio= vem hoje pe-

rante vós dar conta do seu trabalho. Balda de
luzes, falta de pratica, a Commissão reconhece

a imperfeição do serviço para que foi nomea-
da, inas espera fer desculpada, attendendo-se

aos seus defeitos, c aos bons desejos que a

animam. A Commissão, lembrando-se que em
Mossamedcs não ha nenhuns apontamentos

históricos, c que o livro cm questão crendo de

novo pôde para o futuro servir para d'ellc se

colligirem esses mesmos apontamentos, jul-

gou prudente consignar nellc em resumida

memoria alguns factos anteriores á creação

da Camara Municipal, a datar do tempo da

colonisação deste Estabelecimento. Também
para melhor poder avaliar o estado e pro-

gresso da agricultura pediu informações a dois

dos primeiros agricultores; e fundada nessas

mesmas informações, e nas suas observações

e diminutos conhecimentos, formou a sua opi-

nião. Apresentando perante a Camara Muni-
cipal o resultado dc seus trabalhos, a Com-
missão pede desculpa das suas imperfeições.

Sala das sessões da Camara Municipal, 31

de Dezembro de 18!>G.=/o.«e Antonio Lopes
da Silva— Antonio Romano França.

ANXAES DO MUNICÍPIO l>B NOSSAMEDES

ronfoudo uiu breve resumo «lo principio ila kiiu
eolonlsucuo, e cunmcraçMO dow farto» mntN no-
favela aeautceldoM de«dc aquella oporI» a ale a
elrviieuo d"e*lr KMlulieleelwicnta a eategorln
de vllla, e ereaçao da primeira famara HiinU
ripai, e onde continuará a rotiMlgnnr-ae o» men-
ino«, e ealade <lu ngrlriiMiira, eaiiKaa dc «nu
•Irrudenrln. e on itieloM adequiiduM oo Meu nie«
lliorit nirnto, rtc.. innmliidoM erear por Portaria
«lo MlnUtcrío :1a Marinha c llfraniar, dc t» de

(Annog de 1830 a 1819.)

Mossamedes, cuja bahia foi denominada An-

gra do Negro pelos nossos navegadores, foi

ANN. DO C. ULT.— PAUTE NÃOOPF.—SBIUB I.

mandada visitar pelo Capitão General de An-
gola Barão dc Mossamedes, cuja Commissão
foi incumbida ao Capitão mor dc Beoguella

que aqui veiu com forças por terra; e a este

facto deve a sua denominação.

Embora a data do seu descobrimento seja

muito antiga, o principio dc sua povoação

data dc 1839. N'este anno veiu dc Bcnguclla

a Quillengucs, e d'aqui a Huilla, Jau, e de-

pois Mossamedcs, o Tenente dc artilheria João

Francisco Garcia, onde já achou fundeada no

porto a Corveta Isabel Maria, commandada por

Pedro Alexandrino da Cunha. Garcia vinha no-

meado Regente.

Já então existia no local que hoje se chama
Hortas, uma feitoria bem montada, pertencente

a Jacomc Filippc Torres, dc Bcnguclla, admi-

nistrada por um homem de sobrenome Gui-

marães, que fazia muito negocio, c se achava

acreditado com o gentio, o que lhe acarretou

tal perseguição que foi preso na mesma Corveta

para Loanda, rouba ndo-se-lhe c dcslruindo-se-

Ihc a feitoria. Jacomc protestou contra a violên-

cia c obteve justiça, mas não reparação. Ape-

sar d'estc acontecimento, ainda assim veiu cm
1810 Clemente Eleutério Freire montar outra

feitoria, de sociedade com João Maria de Sousa

e Almeida, a qual acabou sendo daqui en-

viado preso o dito Freire, o qual era de gé-

nio creador, c alguns serviços prestou ao Es-

tabelecimento. Em 1841 veiu Bernardino José

Brochado estabelecer outra feitoria, dc socie-

dade com D. Anna libertai, de Loanda ; c cm
1843 veiu estabelecer outra, de sociedade com
I). Anna Joaquina dos Santos, Fernando José

Cardoso Guimarães.
' Algum tempo depois veiu João Antonio de

Magalhães estabelecer outra feitoria dc socie-

dade com Augusto Garrido; porém de todas

estas feitorias só existe hoje a dc Fernando,

por se ter fundado na pesca, e dedicado lam-

bem á cultura.

Começou pois esta povoação por um Presi-

dio, em que alem da força militar e degrada-

-JOMIO 1858. 68
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dos sc estabeleceram algumas feitorias, c «"en-

tre alguns de seus administradores, taes como

Fernando e Freire, bem como o Tenente de

Marinha A. J. dc Sousa Soares de Andréa,

e o Commandante do brigue Tejo e sua guar-

nição, foi que nasceram os primeiros ensaios

da agricultura.

k força dc vegetação que se conheceu cm
algumas sementes lançadas a terra; a deseri-

pção feita por alguns Ofliciacs dc Marinha,

e a benignidade do clima fizeram suscitar a

idéa da colonisaçào deste local por gente não

degradada.

Os partidos políticos do Brazil, principal-

mente em Pernambuco, tendo sempre por fim

a maior ou menor perseguição aos portugue-

ses ali residentes, desgostaram csics, o muito

concorreu tal perseguição para favorecer a

idéa dc colonisar Mossa medes; as exposições

que de Pernambuco sc fizeram para o Governo

portugnez sendo acolhidas, este deu providen-

cias para se transportarem colonos portugue-

ses do Brazil para Mossamedes.

Em Maio dc 1849 saíram o brigue Douro,

e a barca Tentativa Feliz, da barra de Per-

nambuco; c cm i dc Agosto do mesmo anuo

chegaram a Mossamedes, transportando famí-

lias c homens solteiros dc todas as classes c

idades, sendo todas as despezas feitas á custa

do Governo 1
.

Em 13 de Outubro dc 18;i0 unn outra ex-

pedição deixava as aguas de Pernambuco a

bordo do brigue Douro e da barca fírarhti-

rense, que se denominou segunda colónia;

cujo transporte c despezas foram feitas á custa

de uma snbscripção patriótica porlugueza, c

que apesar das noticias adrede espalhadas por

meio de cartas idas de Mossamedes na escuna

Maria, que faziam uma deseripção misera-

tel, e infelizmente verdadeira n'aquella epo-

cba, d'este Estabelecimento, não deixou de ser

numerosa
; aportando a Mossamedes a 80 dc

Novembro do dito anno.

Estes segundos colonos, qftc deixando Per-

nambuco cm um estado mais calmo do que

áqnelle em que o deixaram os primeiros de

seus compatriotas, e que por conseguinte vi-
" viam já em melhor tranquillidadc, vieram achar

aquclles cm um estado deplorável, c faltos de

animo. Uma esterilidade espantosa, motivada

pela secca, péssimo sustento composto de má
farinha de mandioca, feijão podre, ele. uma
nudez quasi completa, c finalmente um eom-

' Até aqui seguimos uma memoria fornecida n cala

Camara pelo cidadão Bernardino Freire dc Flfrurired»

Abreu e Castro, a qual por ser bastante extensa deixA-

n«M dc transcrever; e coulinuareiuo» a aproveitar d'ella

o que juigarmo* necessário e util. A dita memoria acha-se
archlvada n-wta Camarn, onde |><5de «rr c.n.nltntla.

pleto exaspero, a ponto dc muitos se julgarem

felizes com a praça que se lhes assentava cm
recompensa de tantas privações!

Quinze mezes eram passados; c n'csta epo-

cha dc esterilidade que poderia fazer-sc? Alem
da secca faltavam sementes; o director da co-

lónia foi a Loanda, levando em sua compa-
nhia um colono (Francisco da Maia Barreto ;

este foi ao Bengo, e d ali trouxe as primeira*

sementes de eanna, maniva, ele, c pouco an-

tes da chegada d estas, chegaram algumas se-

mentes ao cidadão Fernando Jose Cardoso

Guimarães, que foram plantadas (a canna
sob a direcção do colono José Leite de Albu-

querque na horta daquelle senhor, e foi dis-

tasse mentes, que se crearam viveiros para os

a unos futuros.

Foi ainda n'esta epoeha de verdadeira ca-

lamidade que chegaram mais colonos do Hk>

dc Janeiro e Bahia, dos quaes ficaram fflsi

-poucos por falta de recursos; entre os d 'esta

ultima cidade alguns vinham que traziam ca-

pitães e queriam ficar para negociar; o que
não seria pequena vantagem; infelizmente fo-

ram d isso despersuadidos. A este facto, e ao

de lerem-so esrríplo d aqui péssimas noticias

para o Brazil, s« deve o não terem conti-

nuado a aportar riqui colonos vindos á soa

ecsia ; mas tomo viriam elles, se pnra ali se

escrevia dizendo: () clima é péssimo, é mu
lognr de degradados, onde somos tratados co-

mo taes íe em parte havia rasão para o dizer);

é peior que na ilha de Fernando de Noronha;
não nos deixam d'aqui sair sem completar dez

nnnos» ; e outras muitas cousas! Dizemos qne

em parte tinham rasão, porque a mortandade
foi espantosa nos primeiros dois annos; colo-

no houve que foi dez e quinze vezes ao bos-

pitnl n'um nnno, d'ondc saía como entrava,

por falia de tratamento!

Como não seria grande a mortandade, sc

pessoas habilitadas a um tratamento rega-

lar, viviam agora a meia ração, c esta moitas

vezes damnificada ! Sc cm um logar ponco sa-

lubre como o Bumbo, emquanto que a chuva

caía a jorros, sc achavam miseros infelizes de-

baixo de alguns ramos aquentando-» a uma
fogueira, sem roupa para cohrir-sc, porque

muitos a deixaram no Estabelecimento por

falta de condutiorcs quando para ali foram;

tendo tido uma penosa viagem a pé por ca-

minhos quasi intransitáveis, sem poder sup-

poitar o calor dc uma areia quasi ardente!

E\aiuiuc-sc um pequeno numero dc artistas

c outras pessoas, que poderam sustealar-se

com um alimento mais saudável, e que não

passaram essas privações, c ver-se-ha que não

tiveram até hoje uma baixa ao hospital, e al-

guns dos qnnes no decurso dc s#is annos alo
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sofreram ainda uma inlcrmitlcntc; c cxami-

ne-sc lambem essas pessoas que aqui chegam
do Reino ou do Brazil, c que não soffrem es-

sas privações; veja-sc a sua robustez e conbe-

ccr-sc-lia esta verdade. Foi cm consequência

dessas pri\a<;ôes que alguns colonos fugiram

da Huilla, e que um melhor futuro fez volver

oulra vez a Mossamcdes, porque desde o mo-
mento quo os colonos puderam suslcnlar-ss á

|

sua cusla, desappareceram essas moléstias, e

Mossamcdes de hoje é um paraizo comparado
ao dc ISoO.

Sc pos demorámos cm mencionar este fiiclo,

c porque julgamos de interesse o seu conheci-

mento no futuro, é porque somos porluguezcs

e desejámos que se saiba no Brazil, cm Por-
tugal, c se possível for em lodo o mundo, que
o clima de Mo sa medes é melhor do' que o de

toda a Africa, superior ao dc todo o Brazil,

superior ao de muitos legares de Portugal, e

igual ao melhor e mais temperado d este til-,

limo paiz; c desejamos cmíim que se desva-

neçam esses restos de receio de vir aqui ha-

bitar, porque só assim, c com um bom Gover-

no, poderemos prosperar; c para prova do que

acabámos de dizer deste clima salutar, exami-

neui-se ainda essas creanças nascidas c cria-

das aqui, a sua robustez, e sobretudo essa còr

purpurina dc suas faces, uma grande parle

das quacs vive continuamente exposta aos raios

abrazadores do sol!

Embora, á vista do disposto na Portaria do

Ministério do Ueino, de M dc Novembro dc

18Í7, c da do Ministério da Marinha c Ul-

tramar, pareça estranho á presente Memoria
tratar de objectos, usos e costumes de povos

dc fora do Município; como não ha presente-

mente outra Camara Municipal neste Dislri-

cto, e os Chefes ou Kegentes dos differentes

logarcs do interior não lenham talvez infor-

mado o Governo dus usos e costumes dos po-

vos onde habitam, c porque um dos membros
da Çommissão tem pratica por ter viajado en-
tre vários dos ditos povos, pareceu prudente
á mesma Çommissão mencionar na presente

Memoria tudo quaulo pôde obter, no intuito

dc servir de informação no futuro, e actual-

mente ao Governo, pela intima relação que
tem com o Município, e para mais cabalmente
se conhecer o quanto se acham euí alrazo os

difJcrcoles povos do interior, não so cm civi-

lisaçào, como cm trato com os europeus, que
6 quasi nenhum, e a necessidade que ha de
Missionários que os tirem do estado selvagem
cm que geralmente se acham ; com o que se

obteria grande desenvolvimento para o com-
mercio desta Villa, que se tornaria uma ria

mais opulentas Cidades das possessões portu

fuezaç desta parle do mundo.

Nas circumfcrencias da Villa todo o terri-

tório é agreste, montanhoso p falto dc aguas,

sendo apenas susceptível de cultura nas mar-
gens dc alguns rios; c com tudo isso não deixa

dc ser habitado por algum gentio bravo, o

qual se encontra mui disseminado junto ás

serranias, nos logarcs onde as torrentes no
tempo de chuvas se reúnem em grandes bu-

racos ou poros nnluraes, que conservam a

agua até á volta da seguinte estação chuvosa,

é ahi que esse gentio se encontra ordinaria-

mente, não se dedicando a trabalho algum, c

apenas os homens são caçadores para se po-

derem sustentar c a suas famílias; sendo po-

rém o seu principal sustento uma fructa da

apparencia de uma azeitona, dc còr a tu, a rei la,

muito mucilaginosa e adstringente, tendo pou-

ca polpa c muito caroço; c com eITcito a ne-

cessidade os obriga a comer de tudo. Suas ar-

mas são o arco c frecha, o seu vestuário consta

de duas pelles, uma da cintura ale aos joelhos

c outra do mesmo togar até ás curvas.

Em distancia de tres dias "de viagem da

Villa, na direcção de ENE., se encontra o

Estabelecimento do Bumbo, c ahi começa a

apparecer uma vegetação muito desenvolvida,

lendo arvoredos e matas não somenos das do

Brazil, e boas madeiras, tanto em qualidades,

como em tamanhos. N'esle local exisle uvf\

gentio dc raça mondomhe, que culti va, para

seu sustento, milho e massamballa, cujo lra-r

bailio é feito pelas mulheres; os homens po-

rém são pastores e criam gado vaceuni e ove-

Ihum : o seu vestuário c igual ao dos mondom?
bes da Villa.

Sendo o Bumbo um extensíssimo valle tem

por E. a serra da Chella, que c assas elevada

e corre NS., tomando-se, por causa da sua

escabrosidade, assás diílicultosa a sua subida,

que se consegue passando pela beira de mui-

tos precipícios, e do seu cume começa a ser

habitada cm dilíercnlcs distancias, sendo o

primeiro povoado o sobado da Umpata, cujo

terreno é ferlilissimo e abundante dc aguas,

lendo bcllissimns campinas que sâo percorri-

das por numerosas manadas de zebras c assa?

grande quantidade de diflcrenles outros ani-

maes, laes como leões, hyenas, tigres, veados,-

girafas, empacaças, ctc. : seus habitantes cul-

tivam milho, massamballa, massango, balata

ingleza c outros legumes, sendo este trabalho

feito pelas mulheres; os homens sãoercadores

de gado c caçadores de clcpbanlcs, c outros

colhem cera com que commerciam com os

brancos a troco dc fazendas c missangas; não

lêem civilisaçâo alguma, c algum trato que
: lêem com os brancos c para lhes venderem

j

cera, marfim, gado c mantimentos, e servir-

I lhes de carregadores.
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Em distancia cTcsle ponto dc duas c meia

a tres legoas na direcção de E. acha-sc o pe-

queno sobado da Huilla, cujo gentio é mais

iratavcl cm consequência de ser mais frequen-

tado pelos brancos, c o mesmo Soba ser muito

amigo d'clles : os usos c costumes não difle-

rem dos da Umpata, bem como tem bons ter-

renos e muitos rios; o seu commercio 6 o

mesmo que fica dito da Umpata. Aqui estive-

ram estabelecidos alguns colonos dos que vie-

ram cm Agosto dc 1 819 ;
porém a falta dc

caminhos, augmcnlando a distancia da Villa,

alem dc outros motivos, deram causa n que
se retirassem mesmo contra a vontade do Go-
vernador José Herculano Ferreira da Ilorta.

Ao S. tica o Jau, que tem outro sobado,

cujo gentio não differe do da Umpata, tendo

as mesmas producções; mas os terrenos, sendo

mais extensos, não podem igualar com os da

Umpata c Huilla cmquanlo á sua vegetação.

Scguem-se outros sobados, como Mucuma,
Hay c Gambos, sendo este ultimo um dos maio -

res em população.

A origem da raça do gentio da Huilla, Um-
pata e Jau é munana, enlaçada posteriormente

com a muchimba, sendo a mais antiga a do

Hay e Umpata; a dc Huilla porém foi come-
çada em epocha menos remota, segundo as

tradições do paiz, por um bando de munanos
emigrados, a cuja lesta traziam uma mulher,
e com o trato que tiveram com os muchimbas
c gente das torras limilrophes povoaram o Jau,

c este, ou em consequência de guerras que o

favoreceram, ou por outros quaesquer moti-
vos, augmentou a população, diminuindo a de
Huilla; c achando-.se por consequência o Jau
mais povoado c poderoso, se tornou indepen-
dente da Huilla já no tempo do actual Soba,
sendo hoje o sobado que governa os dc Um-
pata c Macuma.
A libala grande do sobado dc Huilla foi

primitivamente, como ainda se vê por alguns
vestígios que restam delia, cercada exterior-

mente dc muros de pedra e barro, c no in-
terior de arvoredo de incendeiras, o que in-
duz a crer que em epochas remotas soíTrcu

grandes assaltos de guerras de outros sertões,

o que provavelmente concorreu para que o Jau
sc tornasse independente.
Nào podemos deixar de mencionar aqui uma

particularidade peculiar ao gentio d'eslc$ ser-

tões em geral, c vem a ser a chamada festa

da Geloa, que fazem depois da colheita, o

que ordinariamente cão pelo S. João, sendo
a única festa que técm. Começa por uma pro-

cissão dc um boi preto c branco, que perso-

nalisa o Soba; correm com elle por todos os

pontos da terra respectiva, pernoitando nas
libatas onde chegam ate que regressam ao to-

gar da partida, entrando na libala grande;

depois sáe o Soba fóra da li bata a ver desfi-

lar diante de si as boiadas dos seus súbditos,

findo o que, elle então dirige a palavra ao

povo, e lhe dá parte do estado dc suas rela-

ções com os Sobas seus visinhos, noticias de

guerras ou probabilidades dc as haver, estado

prospero da colheita, esperanças prosperas da

futura (pois sc intitula senhor das chuvas),

fecundidade das mulheres, c muitas outras

cousas, que faz assimilhar-se a uma falia do

throno, e depois de algumas ceremonias 6nda
a festa, como principiou, por completa em-
briaguez. É para notar que cmquanlo a pro-

cissão anda fóra, perde o Soba toda a sua voz

activa, c toda c qualquer novidade que occorre

c participada ao encarregado da lesta, que dá

as providencias; e qualquer que se acha re-

senlido do Soba aproveita esta occasião para

lhe fazer suas arguições, que n 'outra qualquer

occasião lhe poderiam custar a vida. O boi que

serviu para a festa jamais-pódc ser morto.

Seguindo dos Gambos paraE. se encontram

as povoações dc Mulondo, Camba c Humbe na

margem d'áqucm do Rio Cunenc, que n estas

terras descreve uma curva, e vae desaguar no

Oceano. Os usos e costumes do gentio d*eslas

terras pouco dilTcrcm dos antecedentes.

Alem do rio Cunene estão varias terras ha-

bitadas por gentio pouco tratavcl, sendo a

mais extensa c povoada o Coauhâma, onde

poucos brancos téem ido em busca do marfim

que n'estes logarcs abunda. O governo d*esla

terra excede no poder absoluto a todas as ou-

tras, chegando mesmo a barbaridade, por-

quanto o Soba mala por suas mãos, ou manda

matar quando lhe parece (chegando ás vezes

a fazc-lo por divertimento), qualquer de seus

súbditos. O Soba Ayimbire, que linha já al-

gum conhecimento dc brancos, c estava em

costume dc lhes mandar c receber presentes,

fallcccu ha tres annos, c tendo outros sabido

ao poder lodos tôcin sido mortos por continuas

sedições, fomentadas por contínuos pretenden-

tes ao Estado; achando-se hoje no poder um
muito moço, que tem andado a matar os ve-

lhos, dc maneira que o paiz, acha- se, por as-

sim dizer, defezo e perigoso para qualquer

branco que se abalançasse a la ir, e prova-

velmente não será fácil tão cedo communicar

com cllcs pelos meios dc amisade que. se ha-

viam encetado com o defunto Soba Ayimbire.

Na direcção dc ESE. do Coanhãraa sc acha

a terra do Donga, d'onde, cm distancia de

quatro a cinco dias de viagem para o S.,

sc encontram as graudes minas dc cobre qae

abastecem todos os sertões limilrophes, c o

qual fundem, fazendo um vcrgalhao de um

quarto de pollcgada de grossura c cinco pal-
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mos de comprimento, de que fazem braceletes

para as mulheres, e que, enrolado nos braços,

a começar do pulso, lhes chega cm espiral ate

ao cotovello, sendo esle um objecto dc grande

negocio para elles.

O Soba do Donga é um preto dc uma tal

gordura, que se assevera ser quasi quadrado,

sendo de estatura regular, e todo o corpo mon-
struoso e pesado, não podendo mesmo cur-

var-sc, e se diz que devora uma grande quan-
tidade de alimentos, comendo amiudadiimcnlc.

Na circumfcrencia dc todas estas terras de
S. a £., a partir da costa de O., existe muito
gentio de raça muchimha, que não tem agri*

cultura alguma, c se mantém dc ercação dc
gado. Não ha conhecimento cabal deste gen-
tio por ser inteiramente selvagem, sabendo-se

apenas que possuem muito marfim, a que não
dão valor algum, não constando que tenham
sido visitados por brancos. Não técm negocio

algum, e apenas aquelles que se acham mais

próximos das outras terras é que técm seu pe-

queno trafico ás rezes; comtudo, não c isto

de admirar, porquaqlo bem próximo desta
Villa se acha o gentio dc Croque, que dclle

se pôde dizer o mesmo que dos muchimbas,
com os quaes confinam c se alliam, que ape-

nas alguns que lêem vindo para esta Villa se

acham mais civilisados; podendo-sc dizer que
havendo vontade e recursos, estes serviriam dc
facilitar a exploração dos ricos sertões que
aquelles habitam.

A origem da raça de Croque foi primitiva-

mente de mondombes que sc alliaram com
os muchimbas, e comquanto ainda conservem
alguns indícios de sua origem, técm uma lín-

gua bastante estranha pela abundância dc sons

guluraes e nasaes, sendo desconhecida por isso

que se ignora a dos muchimbas.
Na costa ao N. c S. d'csta Villa enconlram-

se os mucuissas, que é uma rara de gentio

nómada, que sc suppõe provir da nação mc-
coando, que demora ao S. do Dombe, no lo

gar chamado a Munda do llambo. Vagueiam
pelas pedras c rochedos da costa em pequeno
numero, suslenlando-sc dc mariscos, ou dc
peixe que industriosamente coíbem com pre-

gos, ou qualquer bocado dc ferro, á falia dc
anzol, não fazendo parada certa nem demora-
da em parte alguma, sendo bastante tratáveis.

Passemos agora a tratar da agricultura, essa

fonte vital da sociedade (como lhe chama o
Sr. Freire de Figueiredo), essa fonte perennc
de todas as riquezas e a primeira motora do
augroenlo de Mossamedes.

AGRICULTinA.

ePara 6c poder avaliar (diz o Sr. Figuei-

redo) qual o impulso que, apesar de todas as

«difficuldades, tem tido ncsles últimos ires

annos a cultura, basta referir o facto de que

«mais de trinta navios téem este anno entrado

ano porto, vindo unicamente em procura de

«produclos agrícolas, eque todos técm ido sa-

tisfeitos pelas boas qualidades dos mesmos,

«e pelos preços, que apesar de serem altos os

«acham mui diminutos cm comparação com os

«dos outros pontos da costa, c muito mais os de

'

«de Santa Helena, onde estes navios que são ba-

leeiros iam até agora comprar taes géneros.

»

« É do maior interesse attrahir uma tal na-

« vegação, poisque ella elevará Mossamedes cm
« poucos annos, c fará com que a cultura, este

« ramo vital da sociedade, toque o grau dc

« perfeição. A certeza de terem extracção os

« géneros agrícolas, c por bom mercado, ani-

« mará o agricultor a ura trabalho o mais aper-

o feiçoado possível.

»

A isto pouco temos a acrescentar. Em 18153

ainda o agricultor de Mossamedes dizia: « Eu
pia nto, e quem me compra os meus produclos?

»

Felizmente n'essa epocha principiaram a cs-

tabelccer-so as feitorias do uraella nos pontos

próximos; algumaslanchas aqui vinham, c com-

pravam esses produclos por diminuto preço,

é verdade, mas já infundiam alguma coragem.

Depois principiaram a exportar-sc as bata-

tas, e maior animação appareceu ; e agora com
os navios baleeiros o agricultor creou nova

energia
;
praza aos céus que por qualquer mo-

tivo taes navios não deixem de frequentar este

porto.

O augmenlo dc Mossamedes não é conhe-

cido só na cultura; o commercio lambem at-

testa o seu progresso: e sc nos recordarmos

que em 1850 havia apenas dez casas de pe-

dra todas incompletas, metade das quaes es-

tão hoje desbabiladas por falta dc commodi-

dades, tres de tabique também incompletas,

c que boje se eleva o seu numero a mais de

sessenta, entre as quaes ha bom numero dc

soffriveis propriedades com boa apparencia,

afora um numero não diminuto em construc-

ção ; que temos uma bella Igreja com casa

para Parodio; uma boa frente na fortaleza;

que no Quipolla ha boje um soffrivel numero
de casas com commodidades, c que outras se

estão construindo, conbecer*se-ba que os ha-

bitantes dc Mossamedes não téem sido indolen-

tes, c que os Governadores, apesar da falta

de recursos, não técm ficado estacionários.

Até agora, aindaque com imperfeição, te-

mos historiado resumidamente os factos e ca-

sos nolorios de Mossamedes em geral, com o

intuito de que no futuro se achem no archivo

da Camara estes esboços defeituosos, c possam

servir de base a qualquer penna bem aparada

que de laes negócios queira tratar: vamos
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agora cingír-nos a .pbrigação que nos impõe

a Portaria do Miuistprio da tyarinha c Ultra-

mar de 8 de Janeiro do annp corrente, des-

carregando-nos assim do trabalho que nos in-

cumbiu a Camara Municipal, nomcando-nos

membros da commissão de que trata aquella

Pprtarfa, c principiaremos outra vez pela agri-

cultura.

I
Da Memoria oíTerecida polo Sr. Bernardino

Freire de Figueiredo Abreu e Castro consta

que o engenbo Purificação da Lula se moveu
pela primeira vez em 2 de Fevereiro de 1853

;

cujo engenbo é montado regularmente com
casa de purgar c de encaixamento, fallando-

lbe unicamente casa para djstillayão. Apesar

de que na dita Memoria não consta, sabe a

commissão por testemunho ocular dc um de

seus membros, que a primeira safra d'aquellc

engenbo não correspondeu á expectativa que
se esperava, porque em consequência da mo
rosidade das obras, só o engenho pôde moer
quando a cpnna estava na maior parte estra-

gada; o que não deve acontecer na safra que
ora está ercaudo, apesar das diOicuJdades com
que tem dc lutar o seu proprietário, em consc-

ueucia de se ler iucendiado este anno a casa

e purgar, em cujo incêndio teve o dito pro-

prietário graves prejuízos, tacs como queima-

rem-se duas macuinas de descaroçar algodão,

madeira para prensas, apparelhos de farinha,

e grande quantidade dc algodão em caroço.

No local do Bumbo se acha o estabeleci-

mento do cidadão colono José Leite de Albu-
querque, dedicado á cultura da canua saccha-

ripa, o qual teve dc lutar com grandes diffi-

çuldadcs, sendo uma das priucipaes a insalu-

bridade do local ; e comludo isso com una
constância e resignação pouco communs, con-

seguiu montar o engenho que boje ali existe,

e que já tem concorrido para auxiliar o com-
mercio do sertão com a grande quantidade de

aguardente que tem feito. Só na couducção
do engenho perdeu elle para cima de trinta

bois de carro mortos de cansaço pelos maus
caminhos por onde tinha de passar, em cujo

trapeito gastou tres mezes para a couducção,
o que poderia fazer em seis op oito dias, vislo-

que não ha ainda estrada alguma, c o cami-
nho que actualmente serve para cpmmunicar
com o sertão ser assas sinuoso e desigual, o

que se remediaria se o Governo mandasse fa-

zer uma picada em duas pequenas matas que
existem na direcção de Capangombc, com o
que se obteria ir ao Bumbo na terça parte do
tempo, e por muito melhor caminho. Aqucllc

estabelecimento pois tem lido um lai desen-
volvimento que com efleito virá a ser, como
já o é, a melhor fazenda d este DUtricto, não
sp pela feracidade do t*Fr*o, como p«Ja re-

gularidade das chuvas, que falta, r.o lilloral.

c ali enriquece lodos os produclps agrícolas.

Diz aquelle cidadão, em uma Memoria for-

necida a esta Camara, que apesar de não ter-

se dedicado a outra cultura mais do que a

canna c mandioca, comtudo a experiência lhe

demonstra que o algodão ali produz bera, a
que igualmente deve produzir o café, c que

esta cultura ali estabelecida, sendo ajudada

pelo Governo, deve ser de muilo proveito para

esta Villa, c para todo o Dislricto.

Não devem passar em silencio os trabalhos

c privações d esie cidadão para montar a sua

agricultura, os quacs o tornam rccoinmepdaveJ.

Em principio do anno corrente o cidadão

José Joaquim da Costa deu começo ao levan-

tamento do terceiro engenho no local da Boa
Vista, com proporções gigantescas, c para ser

movido por bois sobre um circulo, qup liça su-

perior á machina, de quatorze palmos, dei-

xando- a por esta forma livre c desembaraçada

para a gente empregada no serviço da moa-
gem junto a cila, systcma este que, conquanto
seja pr. is dispendioso, dará, como é de espe-

rar, bom resultado. As machinas já estão as-

sentadas, c é de presumir que seja experimen-

tado por estes Ires mezes.

Veste local ha bastante canna; o engenbo
está bera situado, e oflerecc bons conunodos

aos lavradores que ali quizerem ir moer canoa.

A falta de se ler levantado aquelle engenho,

c a escassez do assucar, ha seis mezes a esta

parte, fez que os lavradores fizessem deslor-

eedorcs, pos quaes á força do braços moeu» a

canna, de cujo caldo tèem feito assucar nada

inferior, e algum muito superior, ao dc Cabo
Verde, com o qual se tem supprido a Villa e

^uas immediações.

Em resultado conhece-sc que a cultura da

canua tem augmentado, o o inesoio a da man-
dioca ; tendo sido o auguiento da batata muilo

e muito maior.

Também já temos algumas' arvores frucli-

feras, bem como o limoeiro, laranjeira, cajuei-

ro, cajaseiro, goiabeira, romanzeira, ele, sendo

para notar os bellos ligos de um tamanho es-

pantoso, e que cm abundância produz, prin-

cipalmente no arimo do colopo Antonio Mo-
• reira da Silva e Sousa: a romã c a goiaba

» produzem da mesma forma que o figo ; as ou-

• tras fructas porém custam mais a desenvol-

! ver, c mui poucas laranjas e limões tèem pro-

i (luzido na horta nacional, e na do Sr. Bernar-

i dino dc Figueiredo, nolando-sc que ainda

! que todas as arvores frucliferas crescem muito

menos, dão comtudo o fruclo muilo cedo em

attenção ao tamanho, principalmente a íiguei-

> ra, te'ndo-se visto uma com menos de quatro

palmos de altura, e outros taptos de circujlr
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ferencia, c menos de seis mezcs de idade, car-

regada com mais de cem íigos

!

COMHF.nCtO E INDUSTUIA.

O commercio tendo florescido nos tlltimos

três annos, retrogradou muito este anno, cm
consequência da guerra do sertão para onde

se permutavam as fazendas; felizmente porem
veiu em seu auxilio o apparecimento de bas-

tantes navios empregados na pesca da baleia,

e resarei-k) em parte dos graves prejuízo? que

lhe acarretou aquella guerra : o numerário,

sendo mui diminuto, tinha completamente des-

apparecido, mas com a afflnehcia d'aquellcs

navios principiou a apparecer de noro de dif-

ferentes qualidades e nações; e sendo a terra

pequena, da mesma maneira que influiu para

o mal ao principio, influiu depois para o bem.

Ha dois estabelecimentos de eharquear,

onde se prepara a carne pelo systema de .Mon-

tevideu e do Brazil, c se salga c embarrica

pelo systema americano, os quaes servem para

dar extracção ao gado vindo do sertão, e cuja

carne é exportada ; infelizmente este anno

lêem estado qnasi paralysados em consequên-

cia da guerra, e pertencem a Manuel de Al-

meida Soares, c a João Duarte de Almeida.

Montou-se este anno um estabelecimento

no logar de Giraul para o fabrico de cai, tijolo e

telha, que promelle bom resultado em rasao da

qualidade do barro, ter lenhas perlo c modici-

dade dos preços
;
pertence a Joào José de Paiva.

Em consequência de ?c tornarem bastante

caras as casas feitas de pedra, e os de tabi-

que serem pouco duradouras, introduziu -se o

systema de fabrica-las de adobe, c cm virtude

d'isso é que tem havido o progressivo augmento
de construecões novas.

Crô-sc como certo o ter-sc descoberto mi-

nas de cobre, do qual já foram as amoslras

para S. Ex.* o Governador Geral por inter-

venção do Governo do Dislricto, e são os seus

descobridores João José de Paiva c Antonio

Romano Franco; ha esperanças de serem des-

cobertas minas de outros metaes, principal-

mente de ferro, de que parece ha>er muita

abundância.
r.Hliv \s i: imi.vdylúgs.

A primeira inundação periódica do rio Boro

appareceu este anno em lins de Janeiro; a se-

gunda em Março, e a terceira no 1 .• de Dezem-
bro: foram regulares, c aturaram pouco tempo.

Uma grande trovoada appareceu sobre Mos-
samedes nos lins de Outubro, maior que as

ordinárias; mas não choveu.

No dia 30 de Novembro choveu pouco, po-

rém no dia 1.° e 2.° de Dezembro choveu co-

mo não acontece ha muitos annos, nem mes-
mo era 1850: a chuva fez alguns estragos em

caías de íldobe, ífiio áirtda não cstávani caia-

das, c se continuasse scrytm graves os prejuí-

zos; deve comtudo sei" muito «til á vegetação.

LONGEVIDADES.

As pessoas mais velhas, brancas e flattífaes

de Portugal, existentes n'estc Município sito

as seguintes: Joaquim da Cruz Quintas, Mdr-
cellina, mulher d este, e D. Maria Anlonfa

Baptista : d primeiro conta oitenta e dois ahnos,

está ainda robusto ; é degradado, e apesar

d esta idade álhda tem praça na Companhia
de linha; é cabouqueiro, c empregadoTio ser-

viço do Estado. Apesar de ser degradado, é

bem quisto pelo «ifu comportamento regulai1

,

firmeza de caracter, e verdade nos seus tra-

tos ; c por isso digno dc ser aliviado do ser-

viço do Estado. A segunda está a completar

oitenta e quatro annos, ainda bastante robusta,

e não deixa dc ser curioso o ver este par an-

tiquário (que aqui vive ha doze annos) nos

seus passeios domingueiros, bebendo a sua

pinguinba, único defeito que se lhe nota. A
terceira tem oitenta c dois annos, é natural

de Lisboa, vive aqui ha oito annos; conserva

ainda muita robustez; dá seu passeio regular,

c<Aservando bom equilíbrio nortridar, e ainda

eirt 1855 ou 1586 foi vista dansarnma quadri-

lha com todo o garbo e gentileza ! Esta senhora

tem dc mais a felicidade de ver-se reproduzir

cm uma prole numerosa, contando já cinco

lindos bisnetos.

Uma preta existe no gentio do GnipOlla ç,0e

presume ter mais dc cento c trinta annos; o

seu andar é, ora regular, ora saltando encos-

tada a um cajado, com os lábios c a cabeça

continuamente trémulos, ora rindo, ora chof-

rando, o que denota falta de faculdades in-

lellectuaes: tem filhos mui velhos, netos lam-

bem velhos, bisnetos e trinetos.

O Soba do Bumbo, Munimbumbo, mostra

ler mais de cento e vinte annos; na sua nu-

merosa progénie tem netos muito velhos, e fi-

lhos que apenas andam encostados a bordões.

Mnnimbumbo é cego; íaras vê2C5 gáe de casa,

c quando isto acontece é conduaido pelos seus

familiares: e como se vô da Memoria de Leite

de Albuquerque, existem ali muitos indígenas

dc avançada idade, sendo o seu sustento ha-

bitual o de que usam todos os gentios áquem
da Chella. milho, feijão, leile, carne e vege-

tacs. São estes povos hoje mais dómitos do que

no tempo em que ali se estabeleceram os pri-

meiros brancos.

ELEVAÇÃO I)R MOSíUMKDEíí Á r.ATHBGOWA Mt Vttt*

E JULGADO.

O Governo de Saa Magestade, tomando em
consideração o progressivo augmento de Mo*-
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samedes, houve por bem elevar á cathegoria de

Villa e Julgado esle Estabelecimento com a

denominação de = Villa de Mossamcdcs=
por Decreto de 26 de Março de 1855; c cm
7 de Maio do dito anno foi expedida a Carta

Regia que se acha archivada n'csta Camara:

em consequência do que, em Novembro se-

guinte, se procedeu á eleição da primeira e

actual Camara Municipal.

Sala das sessões da Camara Municipal, em
31 de Dezembro de 1856.=/oí« Antonio Lo-

pes da Siha— Antonio Romano Franco.

RESUMO
D09 FOGOS, POPULAÇÃO E PRÉDIOS URBANOS CONCLUÍ-

DOS B EH CON8TRUCÇÂO NA VILLA E ARRABALDES

ATE AO FIM DO ANNO DE I »:•'.

togo*.

Na Villa 49

No local das Hortas 5

Na Boa Esperança 26

Na Boa Vista S

Nos Cavalleiros c Macalla 3

População Urre.

Sexo masculino 164

Dito feminino 108

278

Populueào entrais.

Sexo masculino 475
Dito feminino 157

632

Libertos dos dois sexos 54

Prédio* concluídos.

Na Villa:

De pedra 3C

De adobe ' 8

De pau a pique 22

Cubatas de palha 10

~76

Nas Hortas e Aguada

:

De adobe 6

Cubatas de palha e pau a pique 4

Na Boa Esperança:

De adobe 2»l

De pau a pique 7

J27
Na Boa Vista

:

De adobe ....:> 2

Nos Cavalleiros e Macalla:

De pedra 1

De odobc 2

~3
Prcdioa em conMirncçoa.

Na Villa 12

Nas Hortas 2

Na Boa Esperança 5

~19

l:ugciilio« do nsMiicwr.

Nos Cavalleiros (montado) 1

Na Boa Vista (em conslrucção) 1

9

R ESI MO
#

DOS PRODI'CT0S agrícolas Dl u\nte o anno de 1856.

QfALIDA l>KS QVANTtnAPKM OBXKRVAÇÓES

HnlaUi
Banana»
Cará

Farinha de mandioca
Feijão

Milho

17)1 arrobai

1:672 arrobas.

41 !
/i |ii|Mu.

400.

5:405 arrobas.

100 cachoi.

4:<47 arrobai.

14 milheiro*.

8:170 casunguci*.

188 ditof.

813 dito*.

Pequena quantidade.

Grande quantidade.

V< ndcu-»e de 7$SOO a 9*000 réu a arroba.

Regulon a 600 réi* por arrolwi, em caroço.

Km lodo o Diftrirto.

Sómenlc de um arimo.

!'••!' aruliar-se era mai* um terço.

Sómente de um nrimo.

Pôde a*alÍar-»B em maii um terço.

Regulou a SnjWOO reu o milheiro.

Pode avaliar-ie em mai* um terço.
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QUALIDADES QUANTIDADE! OBSBATAÇÕBS

618 arrobai. Só cm um estabelecimento, e até Agosto.

11*. Tilem , idem.

18:600 mattetes. Maior quantidade.

«06 pipas. Idem.
81 milheiros.

56 moios.

60 milheiros.

VARIEDADES.

MACAl'.

Pa primeira viagem cm roda do mundo, de M. Ida Pfeiffer.j

No dia 9 dc Julho lançámos ancora na rada

de Macau. A Cidade pertence aos porluguc-

zes, e terá viole mil habitantes. Está cm uma
posição encantadora, junto do mar, c acompa-

nhada de lindas cadeias dc collinas e de mon-
tes. São notáveis particularmente o palácio do

Governador, o convento calholico da Guia, as

fortificações c mais alguns bonitos edifícios si-

tuados sobre as collinas cm uma desordem pi-

toresca.

Mal tínhamos ancorado logo muitos chine-

zcs subiram ao convez da nossa embarcação,

rmquauto outros mostravam nos seus barcos

muitos objectos, fructas, pastelaria, arranjan-

<lo-os com muita ordem, c formando cm roda

de nós um verdadeiro mercado. Alguns até

elogiavam os seus géneros em mau inglez; mas
pouco negocio fizeram, porque a equipagem
apenas comprou alguns cigarros e fructa.

O Capitão Juransc afretou um barco, c logo

fomos para terra. Para poder desembarcar foi

necessário pagar ao Mandarim meia pataca hes-

panhola. Este abuso, segundo vim a saber,

fui abolido pouco depois.

Atravessámos grande parle da Cidade para

chegarmos ás casas dos negociantes porttiguc-

zes. Os europeus, tanto homens como mulhe-
res, podem andar com segurança pela Cidade
sem perigo de serem apedrejados como nas

outras Cidades da China. Nas ruas habitadas

só por ebinczes havia grande movimento.
\nim-sc grupos de homens assentados na rua

a jogarem o dominó, e nas lojas serralheiros,

marceneiros, sapateiros e outros oflicios: via-

se trabalhar, jogar, conversar c comer. Pou-
cas mulheres vi, e estas só do povo baixo.

Nada achei mais curioso do que o modo como

ANN. 110 C. ULT.— PAUTE NÃO 0PP.—SERIE I

os chinezes comem. Scivem-sc de dois pausi-

nhos, com que levam a comida á bôca com
muita habilidade e delicadeza. Quanto ao ar-

roz chegam o vaso da comida ao pé da bôca

c metlem grande quantidade cora os mesmos

paus, aindaque algum torna a cair no vaso,

de um modo pouco appetitoso. Para os líqui-

dos servem-se de colheres redondas de por-

celana.

A construcção das casas nada tem dc parti-

cular; a fachada é de ordinário para um paleo

ou para um jardim. Entre outros logares visitei

a gruta cm que o celebre escriptor porluguez

Camões compoz, segundo se dtz, os seus Lu-

síadas. Por ter feito a poesia satyrica Dispa-

rates da índia foi desterrado cm 1 5.*>6 para

Macau, onde passou muitos annos, ale que foi

chamado para a pátria. A gruta está situada

perto da cidade em uma elevação encantadora.

EXTRACTO DE UMA MEMORIA
borre \ i kitoiii\ i»r. bandei. mi coi.fo de rem.w \.

A Ql Al. llll IAVIADA UE CALCUTÁ.

(Feito no Mtulo passado.)

Os Mogores dc Dclhi concederam á nação

portugueza em Bengala algumas possessões e

privilégios, que por descuido temos abando-

nado, como são a Cidade dc Ugli c o Ban-

del na margem do rio Ugli de Bengala com
777 biggas dc terra em quadro, cm que se

comprehendiam varias aldeias dc chrislãos,

gentios c mouros, com vários privilégios, como

eram os -do tabaco, areca e sal. Esta conces-

são c do anno de 1632, renovada cm 1633.

Os religiosos agostinhos conservam ainda no

Bandel uma igreja parochial, que também lhes

serve de convento. As cartas de privilegio por

onde constam estas concessões se acham ou

perdidas ou dispersas, e os inglezes se tíem

— MMO 1858. 69
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aproveitado da nossa negligencia para se ajus-

tarei» com o prior do dito convento, o qual,

suppondo-?e senhor d'aquellas possessões, ce-

deu aos inglezcs grande parte d'ellas.

As utilidades e vantagens que a nação por-

tugueza pôde tirar de um similliante estabe-

lecimento cm Bengala são bem manifestas, e

para nos aproveitarmos d elias seria preciso,

antes de tudo, destinar pessoa que procurasse

no Convento de Agostinhos, e nas mios de

alguns porluguezes que ainda existem n'a-

quelle continente, os títulos dos nossos privi-

légios, c que o Sr. Governador c Capitão Ge-

neral da Índia, fundado ifcllcs, requeresse ao

Mogol a renovação e confirmação dos mesmos

privilégios; e não apparecendn algum dos di-

tos títulos se poderão supprir com o registo

que na corte d aquelle império se guarda exa-

ctamente de Iodas as concessões c ordens que

se passam, e pedir a confirmação dos privilé-

gios concedidos em outro tempo aos porlugue-

zes, os quacs hão de constar do mesmo re-

gisto.

Parece qne com alguma diligencia se po-

derá conseguir do Mogol a renovação e con-

tinuação da posse e privilégios que em outro

tempo foram concedidos aos porluguezes, por

não haver exemplo até agora que naquella

corte se lenham revogado similhanles conces-

sões feitas a alguma nação europea ou asiá-

tica, sem para isso haver alguma rasão muito

forte, a qual se não pode mostrar a respeito

da nação portugueza.

O auctor do extracto acrescenta a seguinte

noticia:

As utilidades e vantagens que a nação por-

tugueza podia lirar de um similhanle estabe-

lecimento cm Bengala são bem manifestas, e

algumas d elias se apontam no papel de que

este é o resumo.

Já Feliciano Velho intentou estabelecer uma
feitoria no lo^ar chamade Isserak, que com-

prou do Fuzedar de Ugli, e por confirmação

do Mogol principiou um estabelecimento, de

que ainda hoje se vêem os vestígios, e sc

acha abandonado7 e deserto. E considerando

as grandes utilidades que a praça de Lisboa

podia tirar de ler uma feitoria em Bengala,

parece que inteirados os negociantes d esta?

utilidades, e intervindo a approvação de Sua

Mageslade, não poderia haver difiiculdade em

se formar uma companhia ou sociedade para

a Asia e suas dependências, sobre um plano

solido c seguro.

wi oíirMn v * * -b ioit dm 'toiííilflMOltfo ti:.i**-1 /vii

MÍ/ooir n<M 'j 0",; HOtnMnQyjjrtg. Wf» i< 0*01 1 til'
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DO CONSELHO ULTRAMARINO.

PARTE XÂO OFFICIAL.

ANGOLA.

Senhores da Camara Municipal:—Ainda
este anno vimos dar conta da missão, de que
de novo nos encarregastes, de redigir a Me-
moria que deve lançar-se no livro ==Anuacs
do Municipio=. Ainda este anno vos apre-

sentámos um trabalho pouco correcto e regu-

lar; porém a escolha foi vossa, c desculpareis

os defeitos que são filhos, nào da indolência

e maus desejos, mas sim dos nossos diminu-
tíssimos conhecimentos. Suppra pois o voto

ardente que fazemos pelo progresso deste Mu-
nicípio as faltas que encontrardes, e descul-

pae-nos.

Sala das sessões da Camara Municipal de

Mossamedcs, 23 de Dezembro de 1857 ,-=José
Antonio Lopes da Siha.=Joâo Dolbelk Cosia.

AEGIWDA UEMOIIIA
LANÇADA NO LIVRO—ANNA ES DO MUNICÍPIO

DB M08SAMEDE8— NO ASNO 1>E I8JJ.

Mossamcdes caminha cora passo firme, se

bem que moroso, na estrada do progresso. Se
lançarmos um simples volver de olhos para a

sua industria e agricultura, reconheceremos

que estes dois sustentáculos dos povos, c pri-

meiros elementos de civilização e prosperida-

de, comparados com a diminuta população do

Districto. e com aquellea povos antigos que
dispõem de melhores meios, c que alguns não
soflrera os entraves com que nós lulâmos, ve-

remos que não lemos senão de que dar gra-

ças á Providencia, vendo crescer os recursos

da terra que habitámos. £ comparando o anno
de 1857 ao transacto, teremos uma sensível

diíTerença em beneficio do progresso. Acom-
panhemos pois com a nossa observação os dif-

ferentes períodos da Memoria de 1856 para

lhe notarmos a diíTerença, e mesmo fazer-lbe

algumas correcções.

Comparando as privações por qoe passámos,

nós, os que viemos lançar os primeiros fun-

damentos d'esta colónia, nós os que viemos

A1W. C, POCLT.—PARU IHÃOOPP.—SBIUE l,

revolver pela primeira vez estas terras virgens

ao corte da euchada, com a comiuodidade que.

hoje disfruclam os colonos que de novo che-

gam; se compararmos o mesquinho e muitas

vezes arruinado sustento com que éramos sup-

pridos, com o que hoje recebem, só ahi en-

contraremos uma sensível diíTerença. Oxalá

que o Governo cm breve possa dar a esses

colonos ferramentas c utensílios de layoura,

de que soffrem grande mingua, pois quanto

ao mais bastará lembrar-nos que em outro

tempo houve uma mortalidade de mais de 20

porcento, e hoje, dos últimos colonos vindos,

ainda não morreu nem adoeceu algum, antes

nclles se vô o vigor e a saúde influenciados

por este clima salutar.

Aproveitaremos este logar para repetirmos

o que dissemos o anno passado, que todos os

esforços para civilisar os povos do interior,

todos os meios que para isso podérem empre-

gar-se, não serão baldados nem desnecessá-

rios. Precisámos, por exemplo, uma estrada

que dô fácil cominunicação com a Huilla,

porque, emquanlo a não houver, a colónia ali

estabelecida não poderá progredir com van-

tagem. Os caminhos que para ali ha são pés-

simos, c os productos agrícolas d'aqueilc local

só poderão chegar á Villa, e por consequên-

cia ao [mercado, por um preço exorbitante,

e cujas despezas, recaindo sobre o agricultor,

farão desanimar este; e basta lembrar que um
cazunguel de milho não poderá ser posto na

Villa com menos de 300 réis de despeza. A ci-

vilisação dos indígenas daquellc local c uma
estrada soffrivcl darão um incremento ao Dis-

tricto, que bem compensará as despezas que

com isso se fizerem.

Comparando o mappa estatístico, que em re-

sumo apresentámos no Gm d'csla memoria,

com o que apresentámos no anno próximo

passado, veremos o augmento da industria e

agricultura, apesar de que esta teve contra si

as ultimas cheias, que estragaram grande

quantidade de mandioca, batatas e cará, e

—ACOSTO 1858. 70
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aquella luta sempre com a falia de meios Ião

necessários ao seu desenvolvimento.

Emquanlo que no resto da Província se tem

soffrido falta de subsistências, nós temos tido

pelo menos o necessário relativo a farinha de

mandioca, c temos exportado grande quanti-

dade dos outros géneros alimenlicios. Os na-

vios baleeiros têem aflluido, e lodos fazem o

supprimento necessário por preço muito mó-

dico. Os navios nacionaes, principalmente os

transportes do Estado, lambem exportam, e

tudo por preço mais módico do que no resto

da Província, finalmente, apesar das dificul-

dades e alguns contratempos o agricultor lira

uma justa recompensa do seu suor e do seu

trabalho; o commerciante lambem é recom-

pensado de seus esforços c fadigas, e o artista

acha lambem recompensa cm bons jornaes

com que lhe pagam os serviços que presta aos

dois primeiros c vilães promotores do pro-

gresso e civilisação, sem que lhe seja neces-

sário mendigar o amargurado pão da caridade

publica. Mossamedes ainda boje não vô bater

á porta dc seus habitantes um só mendigo!

Demos graças á Providencia.

No mappa estatístico d!cslc anno não figura

uma avultada addição, que figurou no do anno

passado, dos produclos do engenho do Num-
bo; porque, apesar de se terem pedido para

ali e para a Huilla o Gambos os respectivos

mappas, ate hoje não vieram, naturalmente

em consequência das correrias dos povos do

Nanno, dc que logo fadaremos, c da falta de

communicações regulares por falta de estra-

das, de que já tratámos, ou finalmente porque

os Chefes daquclles Concelhos ainda se não

compenetraram do interesse que resulta da

pontualidade na execução destes e outros ser-

viços dc interesse geral: apenas ligura n'a-

quclle mappa uma remessa de assucarde muito

soDrivel qualidade, que vciu do Bumbo; mas
•apesar d isso ainda assim excede ao do anno

passado, c por consequência uma prova dc

augmcnlo.

Observaremos agora algumas causas que

motivaram o não haver este anno mais au-

gmcnlo na producçào agrícola. A rosca íbixo)

que corta as plantas pela raiz, quando cilas

principiam a dcscnvolver-sc, parece ler este

anno augmenlado, c tem causado sensível es-

trago. Muito util seria a descoberta de um meio

de extingui-la, sem ser necessário anda-la a

desenterrar junto ás plantas, em que só se co-

nhece existir o mal depois que se vô a planta

murcha, e por conseguinte cortada. A. cuftura

do algodão tem ido cm decadência, não só

porque c a que menos paga o trabalho do

agricultor, como porque também parece ir-sc

reconhecendo que o Ikorol do Districto é o

menos próprio para esta cultura. Do mesmo
que existia plantado a colheita foi má, e se

conhece uma sensível difTerença.

No mez de Janeiro uma dessas correrias,

que denominam guerras, e que só lêem o fito

na pilhagem, atacou o engenho do Bumbo,
que denodadamente defenderam o seu pro-

prietário c o seu administrador á lesla dc al-

guns escravos e libertos; comtudo foram es-

tragados alguns cannaviaes e mais plantações;

salvou-se porém o engenho que tentaram* des-

truir.

No mez dc Novembro foi atacada a Huilla

por uma d'cssas correrias, a mais numerosa;
houve um renhido combale, e bastantes mor-
tes dos negros, e apesar de alguns destroços

e prejuízos que soffreram os habitantes, foram
repellidos os aggressorcs, graças á valentia e

providencias do Capitão Francisco Godinho
Cabral c Mello, coadjuvado pelos beneméritos
Officiaes Miguel Gomes de Almeida c Augusto
Carlos dc Sousa, bem como pelos habitantes.

Ha bem pouco tempo aquelle benemérito mi-
litar salvou Quillcngues lambem da pilha-

gem.

O Soba dos Gambos, onde ha pouco tempo
os brancos achavam segura garantia, parece
que se vae tornando mais hostil; ha poucos
dias quiz- envenenar ou chegou a deitar ve-

neno cm uma cisterna que ali fez o coiumer-

ciante Manuel Almeida Soatcs. Estes factos

têem concorrido para que o commercio não
lenha lido maior desenvolvimento.

As chuvas c enchentes periódicas da tor-

rente Bero foram este anno regulares; fizeram

alguns estragos, porém recompensaram bem
estes com a abundância que resultou d'ellas,

refrescando as terras.

A descoberta de jazigos de cobre e outros

miueraes progrido ; varias minas têem sido

concedidas, das quaes se tècm tirado amos-
tras, c só nos falta serem exploradas para

termos mais esse elemento de riqueza c pros-

peridade.

As edificações novas progridem, alguns pré-

dios se tècm feito, c se acham outros cm con-

slrucção, tendo desapparecido, como por en-

canto, as cercas de palha que havia nos quin-

taes, c substituídas por muros dc adobe. Está

quasi concluída uma casa para açougue pu-

blico, dc setenta palmos de frente, de lerras-

so, c com sele portas e janellas de arco; de-

verá ficar prompla até ao fim dc Janeiro.

Não havendo prisão civil, vão ser destinados

provisoriamente dois quartos da dita casa para

esse fim, na qual se fizeram os competentes

reparlimentos, de maneira que logoquc este*

se possam dispensar c haja outra prisão, seru

a casa toda para açougue e casa de balança.
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Lançaram-se já os primeiros fundamentos para I deiramcntc naci

a casa da residência do Governo, c acabou de dia 26 de Nove
montar-se o engenho da Boa Vista, pertencente

ao cidadio José Joaquim da Costa.

Nào é sem repugnância que vamos narrar

um facto ultimamente acontecido, porém so-

mos a isso obrigados em consequência do en-

cargo que sobre nós pefa. O assentamento de
praça aos colonos tornou-sc tão odioso aos ha-

bitantes de Mossamedes, em consequência dos

factos que se praticaram nos primeiros tempos

da colónia, a que nos, com tanto trabalho c

privações, lançámos os fundamentos, que ja-

mais serio esquecidos. Os habitantes de Mos-
samedes, laboriosos e solTrcdorcs, lisonjea-

vam se que laes factos se nào reproduziriam;

certos da sua perseverança e amor ao traba-

lho, da protecção do Governo dc Sua Majes-

tade, do interesse que o mesmo Governo mos-

tra pelo progresso das colónias, jnlgavam-sc a

coberto d'esse procedimento odioso. Firme na

convicção dc que o Governo do nosso Augusto

Monarcha nSo destinava fundos para o au-

gniento da colonização com o Gm du fazer os

colonos soldados, de (pie o Governo do Dis-

trato não necessitaria de outro apoio mais do

que o dos habitantes laboriosos, julgava-sea

coberto d'csscs vexames que em outro tcm|K>

dos acabrunharam. Infelizmente laborava cm
erro! Tres colonos, vindos ultimamente do

Porto, onde tem sido Ião diflteil promover a

colonisação, lendo chegado a este Districto,

foram rcmellidos para a Uttilla. Um delles.

que é tecelão, padecendo ali dc uma molés-

tia dc peito, e lambem em consequência da

ultima guerra, regressou a esta Villa; os seus

dois companheiros seguiram-no, um dos quaes

também é tecelão; obtiveram as competentes

guias, e aqui se apresentaram. Por felicidade

para cllcs e para o Districto o Sr. Eugénio
Wehzlin eslava montando uma fabrica de te-

cidos, que tào util deve ser ao Districto, por

ser a primeira empreza deste género; os dois

colonos foram oflcrcccr-lhe os seus serviços,

depois de se terem apresentado ao Governo
do Districto; o Sr. Eugénio contratou-os a

15&000 réis mensaes cada um, e promctlcn-

do-lhcs que logoquo a fabrica estivesse mon-
tada lhes augmentaria o ordenado. Os dois

colonos ficaram satisfeitos, c o publico lam-

bem, por ver mais esse elemento que vinha

coadjuvar o Sr. Wehzlin no seu projecto dc

montara fabrica já qtusi concluída. Mas qual

não seria a admiração c indignação f;cral,

vendo que logo no outro dia, 25 do Novem-
bro, sc scnlára praça aos dois colonos, e para

maior fatalidade no anniversario em que a

segunda colónia, vinda do Brazil, descobriu

as praias de Mossamcdes; n esse dia verda-

acional para este Districto!! No
erabro havia sessão ordinária

da Camara Municipal; e depois d'esta ter

principiado os seus trabalhos ordinários, viu

alTIuir repentinamente, pelas onze horas do

dia, cincoenta e tantos cidadãos, isto é, as

duas terças partes dos habitantes, com uma
representação escripla, e já cm grande parte

assignada, pediudo á Camara que esta os

coadjuvasse para pedirem a S. S.
f
o Gover-

nador do Districto a soltura dos dois colonos.

A Camara suspendeu os seus trabalhos ordi-

nários para tomar conhecimento da represen-

tação dos habitantes, e reconhecendo que o

povo exercia um direito legitimo (o dc peti-

ção) resolveu coadjuva-lo. Hedigiu pois uma
representarão, e nomeou dois cidadãos para

apresenta-ía a S. S.
f Um delles, o Sr. José

Francisco da Costa Ro\o, que tantos serviços

tem prestado a Mossamcdes, foi repellido por

S. S.', por não ser morador noDislriclo, como
se não fosse portuyuez!! S. S.* não atlcndcti,

e respondeu que a medida que tinha adoptado

seria mantida, o responsabilizou a Camara por

qualquer prejuízo que de (al acto resultasse.

Enlào o povo requereu que se lavrasse um
protesto contra nqticlla responsabilidade que

S. S.
1
queria fazer pesar sobre a Camara. A

Com missão tinha proposto em nome do povo

ao Sr. Governador do Districto que se desse

baixa áquelles colonos, c que o Governo re-

ceberia o importo dc todas e quaesquer des-

pezas que se tivessem feito com o transporte

e comedorias dos ditos colonos; lambem foi

repeli ida esta proposta. Então o povo reque-

reu que sc representasse ao Governo dc Sua

Magestadc contra aquelle e outros actos do

actual Governador, o Capilão Fernando da

Costa Leal, o que assim se praticou.

Assistiram a esta reunião as pessoas mais

gradas do Município; todos os commerciao-

les, á excepção de ires ou quatro, e entre lo-

dos o I Ilustríssimo Juiz Ordinário, que presen-

ceou todo o occorrido. Esta reunião é uma
prova do quanto este povo é morigerado e

soflredor, e do quanto anbcla o nosso pro-

gresso. Nào houve nm só distúrbio ou tumul-

to; reinou a maior tranquilidade, e, apesar

de não ser atlendido, o povo dispersou-sc ás

cinco horas c meia da lardc, sem que para

isso sc empregassem meios de força, nem ad-

moestações da parle do Governo! Não obstante

instaurou-se um processo, por ordem do Go-

verno, c foi sentenciada a Camara Municipal

em\le/.oito mezes de suspensão pelo Juiz Or-

dinário, apesar de que faltassem apenas onze

dias para lindar a sua administração! Esta

condemnaçâo illegul, c que em nada alTccla

oá interesses dos Vereadores, aUecta todavia a
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dignidade da Camara, que d'clla se aggravou,

c se aguarda o resultado.

Dissemos cm outro logar, que os colonos

hoje são mais bem tratados do que em outro

tempo; infelizmente temos hoje de reformar

aquella asserção. Consta agora que os colonos

da Iluilla estão soffrendo privações a ponto

de alguns terem vindo representar, e outros

se estão retirando.

Tendo dois dos ditos colonos vindo reclamar

providencias ao Governo, partiram outra vez

para a Huilla do dia 12 do corrente; porém,

adoecendo um no caminho, voltou a pedir car-

regadores. S. S.* o Governador não lh'os deu, e

reprehendeu-o ; cllc receioso seguiu outra vez a

pè, c a dois dias de viagem caiu ; então, o seu

companheiro, que lambem se achava cansa-

do, c em logar ermo, deixou-o e seguiu para

o Bumbo promctlendo-lhc voltar dali para o

conduzir. Um soldado passava então a cavallo,

o infeliz pediu-lhe que o conduzisse no seu

boi, c o soldado teve a barbaridade de lhe

pedir G&000 réis, c porque o iofeliz só tinha

3&000 reis não o quiz conduzir! Quando vol-

tou o seu companheiro a procura-lo não o

achou, havendo toda a probabilidade de ter

sido devorado nelas feras ! ! Este colono era

allcmão e casado.

É-nos bem seusivcl narrar este Tacto, po-

rém infelizmente julgámos da nOssa obrigação

fazc-lo.

Terminámos o nosso trabalho, e vo-lo apre-

sentámos na ultima sessão da Camara de que

fizemos parte; depois de ámanbi toma posse

a nova Camara : fazemos votos pelo progresso

do Municipio, e para que cllc seja tão feliz

na direcção dos seus negócios, quanto nós lu-

támos com entraves e difBculdades.

Sala das sessões da Camara Municipal de

Mossamedes, 31 de Dezembro de 1857.'

sssJosé Antonio Lopes da Silva— João Dol-

belk e Costa.

Está conforme.— Secretaria da Camara Mu-

nicipal de Mossamedes, 31 de Dezembro de

1 857.=ssFrancisco Augusto Ponce Leão, Escri-

vão interino da Camara Municipal.

' Consta açora qu« o Governo vae mandar una pet-

toa para a Huilla examinar o ealado da colónia, e o

meio de prover a* suas necessidades, bem como que aos

doii colonos se linhom dado carregadores, mas qne este*

tinham saído a diante, e que os colonos tinham depois

comprado algum arranjos de que fiteram cargas bastante

pesadas, e que afto podiam carregar. Como to a verdade

queremos que sáia da nossa boca, apressamo-nos a :

esta declaração.

Mossamedes, t de Janeiro de 1858.aJm
Ijopet da Silva.—Joáa Dvlktlk e Cotta.

Kstn conforme.= Secretaria da Camara Municipal de

Mns*amedes, t de Janeiro de 1858.= /V«i»mc» Àufa*l*
Ptnee Leio, Escrivão interino da Camara Municipal.

MAPPA ESTATÍSTICO

DO Mt.MClMO DE MOSSAMEDES 50 E1M DO ASNO DE 1857.

Fato*.

Na Villa 50
Na Aguada 8
Na Boa Esperança c Boa Vista 29

Nos Cavallciros c Macalla á

~~Õl

Na Villa (concluidos) :

Dc pedra 34
De adobe 11
De pau a pique 23

Cubatas de palha 0

Na Villa (cm conslrucção):

Do pedra 4
Do adobe U

~Í8

No local das Hortas c Aguada :

De adobe 6

Em conslrucção 2

Cubatas de palba _8

J6
Na Boa Esperança

:

De adobe 25

De pau a pique 2

Cubatas de palha 8

Dc adobe (cm conslrucção) 3

J3
Nos Casados

:

De adobe 2

Dc pau a pique 1

Cubatas 2

5

Nos Cavallciros c Macalla:

Dc pedra

Dc adobe 8

3

Digitized by Google



MaPPA

dl popouçío dc mosáamrdbâ no fim do anxo db 1857 .

Sexo masculino branco. . j
Maiores de dezoito annos 115

I Menores de. dezotlo aonos 17

, Sexo feminino branco. . . I
Maiores de ^'f0 annos «

1 Menores de dezoito annos 36

m ,
lsexo masculino pardo. . .

j Maiorw de dezoito annos 2

População livre. . ( I Menores de dezoito annos 28

lsexo feminino pardo ... I í* iores á
f

A
;
z0l

Y>
annos-

J
( .Menores de dezoito annos. 9

'Sexo masculino preto. . .j
M
t

aiores d
? ^'f0 annos

J
I Menores de dezoito annos C

^Sexo feminino prelo. . . .-Maiores de dezoito annos

/Sexo masculino escravo .
jMaiores de dezoito annos 560

_ , _ \ ! Menores de dezoito annos 115
População escrava {

xo fcmioin0 esmv0 l Maiores de dezoito annos 190
*

'

*

' I Menores de dezoito annos 32

s t Sexo masculino liberto, ao l Maiores dc dezoito annos 31

... 1 serviço de particulares) Menores de dezoito annos li
I ,bçrlos

iSexo feminino liberto, ao j Maiores dc dezoito annos 38

( serviço dc particulares! Menores dc dezoito aonos 16

B«c«i»italnrfío.

População branca de ambos os sexos 213

Dita parda dc ambos os sexos 44

Dita preta dc ambos os sexos 18

Escravos de ambos os sexos 837

Libertos de ambos os sexos 09

•J
.91 1

BESUMO

DOS PHODtJCTOS AC1ICOLA8 NO ANNO DE 1057.

Í75

837

99

1:211

MEDIDAS

o

$ 5
r M

NOMBNCLATIRA ou TOTAL obíebta(,6b«

PESO
2 -

K
•«

Arrobas 47? l:67t Somente de dois arimos; vendeu*» a 600 réis em caroço.

Pipas SI 4M/2 Sómente do engenho dos Cavalleiros.

Arrobas «67 178 Vcndeu-sc de 7*000 a 7 £300 reis a arroba.

Total *:073 4O0 Somente de oito arinos.

Ra ta Int. .......... Arrobai 11:808 5:403 Embarcaram qtiAxi todas em narios baleeiros.

Cachos 440 100 Somente de oito arimos*
!

Arrobas 16:140 4:247 Km barcou quasi todo em navios baleeiros.

Canoa sm-rharina .. Milheiros 47 14 Vendida a retalho, regulou de 18* aSOfiOOOréis o milheiro.

Farinha de maodioca Casungueis n-.toi 8:170 Regulou em todo o anno de 800 a 1**00 réis.

* 326 188 n n »

ii 1 Experiência feita no engenho dos Cavalleiros.

•i í:366 813 Regulou de 800 a IjOOO réis.

Pipa» Experiência nos Cavalleiros e em outros arimos.

Caiuagueis 9

Numero 3:400 Somente de dois arimos.

4 Experiência no engenho dos Csvailciroa.

N. B.- Diveras hortaliça» em muito maior quantidade, algumas das quacs te exportaram.
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RESUMO

NUMR.1CIATTIIA

Azeite de cação. . .

.

Adobe*
Carne secca

Carne salgada

Couros cxlrahidosda

carne para embar-
que e para consum-
iuo

Cal

Pedra* de Mirar. . -

.

Peixe secco

Tijolo

Unclla

-

MROIDA
OV
FEBO

Pipa».

Milheiro.

Arroba*.

TOTAL
O O X

188 >/2

120
916

28*

Moio».

Motetei.

Milheiros.

Arrobai.

206
60

612

56
058
tuO

150
14:858 18:600

881 81

6:500

-

Regulou a 55*1000 réis para embarque.
De 1 4JÍ000 a 16(000 réis o milheiro.

Regulou dc 2(500 a 3(000 réu.

Regulou a 18(000 c a 13(000 réis o barril de 800 librai.

A fi(000 c a 7(000 réis o moio.

Regularam de 3(000 a 5(000 réis.

Conservou o preço de 500 réU o motetc.

A 18(000 r<5i« o milheiro.

Somente de duas feitorias; preço variarei.

———————————
YIATUIA6-

Carro* 31
Bois de carro 846
Rois cavallo» 54
Cavados e bestas muares 15
fiado cabrum eovclbum 53
Vacca* de creaçlo 20

RESUMO

DO MAITA ESTATÍSTICO DO CONCBLIIO DOS CAMBOS WO AKKO DE 1857.

m
*
V
as
•*

at
m

X

X
s.

•
te

f
r.

t
s
et

3

5

5 V,

g
5
V,

MIMIO FRIJÂO NAK9ANOO

OAtK>

VACCUM,
CABKIM

!

CERA ARPIM A B A D V coe a.01

m
•<

0m
a

n

«n

8
A.

l

M
?
W

w.

C

u

Carangueis Caiu»é;ucU CaiUDgvei!
ROVELHtM

Cabeças

Libras Librai Libra* Libru

17 1 16

.. .

1 1 7:000 120:000 30:000 150:000 80:000 5:000 10:000 8:000 8:000

JV. B.—Tanto o milho como o e feijão c industria do* indígena*, c consumido

RESUMO

da terra por elles.

DO MAM»* ESTATIHTKO DO (ONCFI.IIO DO BCMBO NO ANNO Dl 1857.
«ir •>* • • ,1.1 n> .... .1. . •

1 r. _^ . , . ,

»

LU

o»
A- *

r-

<
H
i.

-
e

3
í. h

J
r.

X
y

M í

5 i
a.

"Sri Mii.uit

I S i J
n f. „ '

,

FKf J A ' •

(.aiunjuei'.

Batata* PAItlMIA

Arr,.has Camn^u.is Arrubis

A*M <«!!

1 :50'l

«uiak-
t>i;í«TK

1: a rw»

1 :500 450 00

-

-
-

80

-
«I

*•

•*

T

odaidr.A". B.—O engenho Triumpho é propriedade do colono José Leito dc Albuquerque; está em principio

ue 1057 n 1650. A população gentilici é, |H»r um calculo approximado, de 100 pescas ilo *exo masculino 1 300

do sexo feminino, e o numero de fogos, pelo mesmo rnlculo, é de 150.

Está conforme.— Secretaria da Camara Municipal de Mossnmedcs, 8 de Janeiro dc 1858. ==- Frantitco JupuU
Ponce Leio, Escrivão interino ila Camar» Muairi|«|.
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ÍNDIA POHTI GUEZA.

ANXAES DO MtmiCinO DE DAMlO.

Anoo do nascimento dc Nosso Senhor Jesus

Chrísto dc 1858, aos 15 dc Maio, n'esta Praça

e Cidade dc Damão, e nos paços da Camara
Municipal da mesma, reunida a Commissão
dos Annacs do Município, nomeada na sessão

da dila Camara dc 4 do corrente, composta

do Presidente da Camara actual Avelino José

Xavier da Cunha, dos vereadores d'clla Ni-

colau Rodrigues deSant'Anna, José Francisco

Pereira da Gama, João Antonio Telles Pereira

e Jose Antonio de Andrade, e dos Yogaes do
Conselho Municipal Roque João da Cruz e Fe-
lizardo da Piedade Quadros, a fim de redigir

a nola dos acontecimentos mais notáveis do
anuo ultimo findo de 1857, na conformidade

da Portaria do Ministério da Marinha c Ul-

tramar n.° 3:073, dc 8 de Janeiro de 1856,
e da do Ministério dos Negócios do Reino, pu-

blicadas no Boletim n." 22, do mesmo anno,

de Tacto assentou que Tossem consignados os

acontecimentos seguintes, do referido anno,

primeiro depois da publicação das citadas Por-

tarias.

1.' Nesse dito anno teve logar nesta Ci-

dade um acontecimento, de cujo, igual, se dis-

se que não bavia memoria : Toi a execução de

um machim, por nome Narane Lala, natural

d esta Cidade, o qual, aceusado, entre outros,

do crime dc ter assassinado, no mar aJlo, os

mouros Ibramo Dagi e seu lilho Manuel lhra-

mo, de casta gancheos, Toi condemnado a

pena capital, e esta mandada cumprir por

Accordão da Relação, em consequência da Por-

taria do Ministério da Marinha c Ultramar dc

12 de Jaueiro do mesmo anno; Tui elle eíle-

etivamente enTorcado nas praias de Damão
Pequeno, ao oeste do Forte de S. Jeronymo,
ás cinco horas da tarde do dia 5 de Maio,

tendo antecedentemente renunciado ao paga-
nismo, e recebido as aguas do baptismo com
o nome de João Agostinho.

t.* A temperatura atmosphericn não allin-

giu, no referido anno, os extremos a que or-

dinariamente chega, porquanto na epocha do
mais rigoroso Trio (desde meiado do Janeiro

até os princípios dc Fevereiro) não desceu
83* do lhermometro de Fahrenheit, quando
aliás o termo medio do maior Trio anda por
51*. Assim como também o maior calor (de

Maio a Junho) não excedeu a 91*, quando
aliás ordinariamente chega a 93,5°.

3.° O inverno d esse anno loi muito irre-

gular, e escassa a chuva. Alguns dias depois

de começada a estação do inverno, a ausên-
cia de chuvas por perto de quarenta dias des-

truiu uma parle das searas, e prejudicou ou-

tra, o que foi causa de não ler sido abun-
dante a colheita dos ecreaes do mesmo anoo.

Igualmente, lendo Taltado a chuva nos prin-

cípios dc Outubro, não pôde ler logar a se-

menteira de legumes, de que tiram uma grande
parte do seu alimento as classes mais pobres

da população dc Damão.
Não obstante porem a má colheita do anno

de 18ò'7 a elevação do preço dos géneros ali-

mentícios não chegou a carestia propriamente

tal.

í: O mesmo anuo dc 1857 Toi dos mais

prósperos para a mocidade da maior e mais

populosa parle d'esla Cidade, pela creaçio de

uma escola de ensino promíscuo em Damão
Pequeno.

O III.
0" Governador desta Cidade, por seu

Oíficio n.°22, dc U dc Março do mesmo anno,
dirigido á Camara, tendo demonstrado os in-

convenientes c graves embaraços que diflicul-

tavam o progresso da inslrucção publica, e

indicando a necessidade da creação de uma
Escola cm Damão Pequeno, a Camara Muni-
cipal, concordando completamente nos funda-

mentos da indicação, e considerando as in-

calculáveis vantagens de se facilitar a inslruc-

ção á mocidade, creoo a referida Escola á custa

do Concelho, por seu Assento de 26 do mesmo
mez, o qual, approvado pelo Conselho dc Dis-

triclo por Accordão de 22 de Abril do dito anno,

e posteriormente nomeado por S. Ex.' o Sr.

Governador Geral o Professor que devia re-

ger a Escola, foi esta cíTcctivãmente aberta, e

começada a matricula aos 14 dc Dezembro do
mesmo anno. .

,

5. ° N'csse mesmo anno de 1857 Tallcceram

nesta Cidade, na Frcguezia de No9sa Senhora

dos Remédios, um soldado veterano, Caetano

dos Remédios, c um tanoeiro por nome Cae-

tano do Rosario, ambos allingindo a quasi cem
aunos de idade. O alimenlo ordinário d'estes

indivíduos linha sido arroz e peixe, e agua

pura a sua bebida habitual; portanto, a uma
vida campestre c laboriosa, a uma constitui-

ção robusta e abstinência ou pouco uso dc be-

bidas espirituosas, parece que devem clles a

felicidade de terem vivido até áqucjla idade

cm perfeita saúde.

6. " Este mesmo anno foi calamitoso á ín-

dia inglcza pela revolta das tropas nativas,

que, começada na presidência dc Bengala, se

propagou ás outras, secundada pelos mouros,

que tomaram n'e)la parle activa em muitos

Dislriclos. Os habitantes de Damão tiveram

dc passar alguns mezes em sérios cuidados,

pelo receio de alguma invasão dos mouros dos

Districlos visinhos, aos quaes parecia ter le-

vado a certo estado de exaltação o seu fana-

tismo religioso e o seu odio aos parses e aos
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chrtslSos em geral, todavia este pânico se

dissipou depois do restabelecimento da ordem

em Baroche, e depois da quéda de Delhi. Du-
rante os primeiros mezos da revolta muitas

famílias hindus, dos Districtos visinhos, se re-

fugiaram n'esta Cidade, e outras mandaram
guardar na mesma as suas preciosidades.

7.* No mez de Dezembro do mesmo aono
novamente trouxe cuidados aos habitantes

d'csta Cidade a noticia de que alguns centos

de salteadores e assassinos, conhecidos com
o nome de bills, tinham descido os Gates, perto

da fronteira leste da nossa Praganá Nagar-

Aveli, e ultimamente que tinham já entrado

na mesma Praganá. Tomadas pela auclori-

dadc as providencias convenientes para repel-

lir qualquer aggressão, foiá meia noite de um
dia despachada da praça uma força armada,

para reconhecer esses que diziam salteadores;

porém no dia 28 do mesmo mez, apenas que

avistaram a dita força na aldeia Yassoná, de-

pozeram as armas c se entregaram, pedindo

asylo e protecçfio do Governo portuguez, e

declarando que não eram elles senio uire po-

bres camponezes que, perseguidos pelas tro-

pas inglezas, tinham abandonado o seu paiz

e casas, e vindo com suas famílias procurar

asylo c segurança sob a bandeira portugueza,

c na verdade se reconheceu que não eram bills,

c que entre setenta e nove indivíduos a maior
parte se compunha de mulheres e crean-
ças.

E como os ditos Vogaes da Commissio não
tenham conhecimento de mais acontecimentos
notáveis, que devessem ser consignados nos

Annaes do Municipio, se deu por eoncluida a

presente nota, de que se fez este auto que,

depois de lido c approvado, se assignaram
n'elle, elle Presidente c Vogaes da Commissào,
comigo Castelino Fernandes, Escrivão da Ca-
mara, que o escrevi.= Avelino José Xavier da
Cunha, Presidente da Camara=iVí«>/<m Ro-
drigues de Sant'Anna—José Francisco Pereira

da Gama=Joâo Antonio Telles Pereira =Fe-
lizardo da Piedade Quadros, Vogal do Conse-
lho=/o^ Antonio de Andrade= Roque João

da Cruz, Vogal do Conselho Castelino Per-

nandes.

Eslá conforme com o próprio, que fica lan-

çado a 0. 5 v. do Livro de Annaes do Muni-
cipio, do qual exlrabi esta.

Secretaria da Camara Municipal na Praça

c Cidade de Damão, 27 de Março de 1858.ca

O Escrivão da Camara, Castelino Fernandes.

VARIEDADES*

SINGAPURA.

A Ilha de Singapura tem uma população de

55:000 almas, em que entram 10:000 chine-

ses, 10:000 malaios, que s3o indígenas, e uns
150 europeus. O numero das mulheres diz-se

ser muito diminuto, porque da China c da ín-

dia nâo vem para aqui senão homens e rapazes.

A cidade de Singapura com os seus arre-

dores tem mais de 20:000 habitantes. As ruas

sio largas e bem lavadas do ar, mas as casas

não têem bellcza; são de um só andar, e pa-
rece que os telhados pousam nas janellas, o

que lhes dá um ar achatado. Em rasão do
grande calor que ha sempre, as casas não
téem vidraças, mas somente gelosias.

No interior da Cidade pouco ha que ver,

mas o aspecto das visinhanças, ou, para me-
lhor dizer, o de toda a liba é encantador.

Toda a Ilha eslá cortada por bellissimas es-

tradas, sendo mais frequentadas as da borda

do mar. Enconlram-se n ellas lindos trens,

cavallos de Nova Hollanda, dc Java e mesmo
inglczcs. Alem de bcllas carruagens europcas,

u?am também palanquins feitos em Singapura,

que são inteiramente cobertos e fechados por

todos os lados. São puxados por um só ca-

vado, e o boleeiro e o creado vão ao lado do

trem. Não pude deixar de manifestar o des-

prazer que este uso bárbaro me causava. Fot-

me respondido, que o tinham querido acabar,

mas que foram os próprios creados que insis-

tiram pela conservação d'clle, querendo antes

correr a pé do que irem nos trens sentados

ou em pé.

(M. I»i Priirru.-» Vioff» d* ma mviher tn n«i
do mundo.)
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A1MS DO CONSEMO ULTRAMARINO.

PARTE NAO OFFICIAL.

BREVE NOTICIA

SOBIIK.

O CI.IUI HE MOSSUIEOKS,
PELO Sn. JOÃO CABRAL 1'KHKIHA I.OPES B fr ARO

ISTROUl (•(,•;<».

E Mossa medes uma possessão portugueza,

que já pelo seu bom clima, já pelos seus pro-

dactos, merece toda a atlenção e estudo. Cum-
pria-me apresentar um trabalho satisfactorio

no tocante a topographia, geologia, hydrolo-
gia, zoologia, botânica e climatologia" deste
logar; mas cmpreliendcr e desempenhar ta-

refa tão árdua não é para os meus limitados

conhecimentos e falta dc aptidão; alem d isto

outras circumstancias concorrem a desfavo-

reeer-me; por um lado, uma rebelde nevral-

gia me tem alterado a saúde
; por outro, não

havendo pharmaceiítico n esta villa, e , tendo
dc preparar os remédios, tanto para o hos-

pital como para a povoação, acho-mc privado
do tempo necessário para poder mostrar pelo
menos os bons desejos dc me dedicar aos es-

tudos referidos.

A falta de meios lambem não é pequeno
embaraço: como lazer observações meteoroló-
gicas sem instrumentos, analvscs sem appare-
llios c reagentes, csttulos sobre os tres reinos
da natureza sem os livros convenientes? Não
tenho acanhamento de declarar laes misérias,

porque entre nos é mal quasi geral. Entre-
tanto, para não (içar de lodo em falta, escrevi

algumas linhas, rogando desculpa dc sua in-

suíficiencia.

topoí;h\phia no i>i>ut<j, vii. i.i t: limite

DF. MOSSA.MKItlIH.

A villa de Mossamedcs está situada na costa

occidental de Africa, em IS» li' latitude do
sul, dista 177 milhas da cidade de Benguolla,
390 de Loanda. Diante d elia está o seu porto
de mar, formado pela denominada= Pequena
Bahia dos Pcixcs=ou = Angra do Ncgro=,

ANN. IIO C. ITT. PARTE NÃO OFP. —SERIE I.

o qual offerecc bom abrigo e ancoradouro para

poderem estar fundeados muitos navios de

qualquer lotação.

A terra que fica ao sul e ao norte da en-

trada deste porto é alta, cortada a pique, e

assim continua até ao meio da bali ia; apre-

senta-se depois uma extensa praia semicircu-

lar, onde principia um grande areial, que sobe

dc pouco a pouco até sc confundir com ter-

reno alto e mais duro. No sul da dita praia

se oITerece bom desembarque, bem como ao

norte, num sitio encostado á montanha, ao '

qual dão o nome de =Sacco do Giraul=; no

meio d'esta mesma desagua o rio denominado
= Bero=qne traz do interior um longo curso

;

chegando este a 10 milhas antes da sua foz,

sae de uma embocadura estreita, e vae der-

ramar-se n'um largo valle, que se extende

até ao mar c que oITerece grandes e bellas

vargeas, constituindo quasi os únicos terrenos

aráveis do limite da villa dc Mossamcdes, digo

quasi, porque junto a embocadura de um ou-

tro rio chamado =Giraul=, que fica d'aqui

distante 8 milhas ao norte, existem lambem
alguns terrenos aproveitáveis.

Os terrenos do dito valle devem a sua for-

mação ás alluviões do Bero, as quacs, com as

areias c lodo que comsigo arrastam, obstruíram

o braço dc mar que aqui existiu em épocas

remotas. Estas alluviões dão-se na estação

chuvosa, único tempo em que o rio corre, de-

positando nas areias agua em abundância, a

qual na estação secca se acha a pouca pro-

fundidade.

A terra dos lados do referido valle é alta

c alcantilada; a que fica para o norte, algum

tanto montanhosa e coroada de basaltos rola-

dos, cstende-sc até ao rio (liraul; a que se

acha ao sul c mais plana, arenosa, offerecc

algumas humildes plantas, que parecem per-

tencer á familia dos cactos, c sc dirige até

ao rio Croque, que d'aqui dista NO milhas.

Em differentes pontos destas duas terras se

apresentam algumas elevações notáveis pela
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singularidade de terminarem n'um plano hori-

sontal, circumstancia que lhes fez dar o nome

de = Mesas de Mossamcdes=:.

O litoral d este logar é formado de terrenos

stratificados, conservando liorisontalmente e

em ordem as camadas de sua formação. As

referidas Mesas, resultantes da elevaçã odestes

mesmos terrenos, em consequência das revo-

luções por que tem passado a crosta do nosso

globo, ofTerecem igual stratilicação aos que

lhes licam inferiores; as camadas que os con-

stituem são compostas de seixos ou basaltos

rolados, de matérias arenaceas, de argila, de

calcareos, em que se encontra uma intinidade

de conchas fosseis, etc. Alem d isto todas estas

substancias se acham mais ou menos impre-

gnadas de chlorurelo dc sódio; e deve notar-se

que as chuvas, dissolvendo algum deste sal,

o vão depositar nos terrenos das várzeas, e os

tornam um pouco salgados.

AIO milhas de distancia da costa começam
a desapparecer estes terrenos stratiticados para

se apresentarem outros atravessados por serras

de granito e cheios de montes cónicos.

No areal já descripto junto á praia, e a duas

milhas dc distancia da foz do rio Bero para

o lado do sul, se acha situada a villa de

Mossamedes, a qual é formada dc casas quasi

todas abarracadas e edificadas sobre uma bai-

xa planície de areia solta, onde se não vê uma
arvore, ou outra qualquer vegetação a não

serem dois pequenos coqueiros, que existem

defronte da casa que representou de palácio

do Governo. Caminhando daqui alguns passos

para o sul, o solo sòbc, c toma altura que
predomina a povoação; n'este logar elevado

está collocada a fortaleza de S. Fernando, o

palácio do Governo em- começo, a igreja, o

hospital e algumas casas cm ruínas e aban-

donadas.

No valle já mencionado existe lambem um
numero considerável de casas agrícolas, que
se devem considerar como subúrbios da villa.

Convém dividir o valle para mais clareza do
que se seguir; a parte d este que fica mais
interior, c que mais se estreita entre as mon-
tanhas, tem o nome dc Valle dos Cavalleiros;

a parte que fica para o lado do mar oflerecc

á direita do rio as várzeas da Boa Esperança,
assim denominadas, c á esquerda as Várzeas
dos Casados, e das hortas; entre o Valle dos

Cavalleiros c estas várzeas existe ainda um
arcai innominado.
A villa de Mossamedes apresenta um as-

pecto desfavorecido tanto pela natureza como
pela arte; entretanto, em attenção ao seu
clima, é dc não pouco interesse. Ella quasi
se pôde considerar para as doenças próprias
da maior parle da nossa Africa occidenlal o

mesmo que a cidade do Funchal para as affec-

ções pulmonares dos paizes do norte. Muitos

doentes, vindos tanto de Loaoda como de

Bcnguella ou de outros pontos, cansados de

padecerem com as febres e suas consequên-
cias, n clla tèem achado prompto alfivio e res-

tabelecimento.

Aqui a raça branca, mesmo exposta a tra-

balhos rudes, apresenta-sc «corada e robusta,

e a sua prole não desmente a acção beneflea

do paiz.

Finalmente é um clima, onde ha uma tem-

peratura que não é excessivamente quente,

frio nunca demasiado, mauhãs com uma fres-

quidão agradável, uma almosphera pura e

livre de emanações miasma ticas, e em que
poucas vezes se faz sentir humidade.

i

TEMF8RA1TRA, HCMIDADS, NCT£>8, CfirTAS,

VBMT08, ALLfVlÓKS, TROVOADAS.

Pouco ou nada poderei dizer sobre as cir-

cumstancias meteorológicas da localidade de

Mossamedes, pelos obstáculos já expostos: se

estes cessarem, e eu aqui permanecer, farei

as minhas observações, as quaes, aindaque

imperfeitas, como c dc esperar, poderão talvez

servir dc ponto de partida para alguém orga-

nisar melhor obra. Entretanto direi alguma
cousa sobre o que lenho podido conhecer com
o simples^auxilio dos sentidos.

A condição physica mais característica e

influente n'um clima é a sua temperatura;

seguc-se depois o seu estado hygrometrico.

Esta localidade, altcndendo á latitude cm que

se acha, deveria offerecer uma temperatura

mais própria das regiões inlertropicaes; porém
algumas circumstancias a modificam conside-

ravelmente, a principal d'cstas consiste nas

virações reinantes de O. S. E. e S. O., e lam-

bem do S. ; o ar assim trazido de logares roais

frios apresenta uma temperatura pouco ele-

vada. A radiação solar, sendo ordinariamente

forte das dez para as onze horas da manhã,

é logo diminuída pelas ditas virações, que co-

meçam a estas mesmas horas, constituindo

para o lim da tarde, e durante a noite, uma
temperatura suave.

A acção benéfica d'estas virações não se

limita só á diminuição da escala tliermome-

trica. Partindo ellas do mar, c do lado do sul,

onde já a evaporação é mais fraca, transpor-

tando um ar menos saturado de vapores de

agua, é totalmente livre do emanações mias-

maticas. Comtudo as referidas virações algu-

mas vezes faltam para se apresentar calmaria

ou vento norte, cm occasiâo que as aguas do

mar correm ao sul. É lambem frequente, du-

rante a noile, soprar algum terral ordinaria-

v

i
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mente fraco. No mez de Maio costuma vir aqui I

um vento leste, com tres dias de duração pouco

mais ou menos, o qual é muito notável pela

sua grande elevação dc temperatura, pela

grande quantidade de poeira de que vem so-

brecarregado, dando á atmosphera uma appa-

rencia nebulosa, e pelo numero de insectos

que comsigo arrasta; eilc produz geralmente

um sentimento de oppressão e mal estar, mas
nunca iocoramodos sérios, talvez pela sua pou-

ca duração.

Nas regiões que ficam debaixo do equador
ha em cada anno duas estações húmidas, e

duas seccas; aquellas dão-se na occasião dos

equiDoxios, e estas na dos solsticios; porém,
nas localidades que ficam debaixo dos trópi-

cos, ha uma só estação húmida e outra secca

;

d aqui resulta que nos logarcs situados entre

o equador e qualquer dos trópicos, as duas

estações húmidas se vão aproximando uma da

outra á proporção que os mesmos logares se

afastam do equador, e finalmente se conver-

tem n'uma só; emquanto que ás duas estações

seccas acontece o ir diminuindo uma até des-

apparecer, e augmentando a outra. Achan-
do-se Mossamcdes na latitude referida, o sol

lhe fica perpendicular nos dias 3 de Novem-
bro e 8 de Fevereiro; é n'esta occasião que
tèem logar as duas estações húmidas, e cos-

tumando a primeira dar menos chuva que a

segunda, as tècra diferençado em pequena e

grande estação chuvosa.

Convém notar que uma grande parte das

estações seccas é dislincta pelas alternativas

de temperatura, como: frio de noite, c calor

inlenso,pelo meio do dia, circumslancia que,

em taes climas, é das mais prejudiciaes á

saúde. A este periodo se costuma dar o nome
de estação fresca ou do cacimbo.

No hemisptierio austral se offerece este pe-

riodo nos mezes dc Junho, Julho e Agosto;
sente-se então em Mossamedes algum frio de
manhã c de tarde, porém nunca calor intenso

durante o dia.'

Muitas pessoas em Angola estão persuadi-
das de que o periodo do cacimbo, offerecendo

mais humidade atmospherica, constitue uma
estação húmida, porque não consideram que
então a humidade absoluta, isto é, aquella dc

que o ar está saturado, c minima; e, coro-

quanto se sinta mais humidade, e o hygro-
metro a manifesta, o barómetro não desce, e

mostrará que n'este mesmo periodo a atmos-
phera contém menos vapor de agua.

As chuvas nas estações próprias, sendo
abundantes no interior d'este paiz, são com-
tudo raras no litoral, e quando aqui se dão
vem impedidas dc leste por trovoadas, e offe-

recem ordinariamente pouca duração. Por este

tempo lêem logar no rio Bero algumas allu-

viões, chegando muitas vezes de surpreza, em
consequência de provirem de chuvas que lon-

ge caíram. Estas alluviões costumam inun-

dar quasi todas as várzeas do valle descripto,

depositam na superfície do solo uma grande

quantidade de lodo que o fertilisa, e estabe-

lecem no meio uma corrente talvez de 7 mi-

lhas de velocidade ; porém esta força e abun-

dância dc aguas dura poucas horas. Alguns

annos ha cm que estas cheias são pequenas

ou faltam de todo, causando nos campos al-

guma esterilidade.

Qual a causa das chuvas serem abundan-

tes no interior, e escassas no litoral? Entendo

que as virações tèem poderosa influencia so-

bre este phenomeno; estas, segundo me consta,

entram 7 léguas somente pela terra dentro, e

tendo ellas uma temperatura pouco elevada,

como já notei, tornam em todo este espaço a'

evaporação mais lenta. Alem d*islo, o ar das

mesmas virações, adquirindo aqui maior calor,

ganha também maior capacidade para receber

os vapores da agua, os quaes, sendo ao mesmo
tempo em pequena quantidade, não chegam
a satura-lo.

Alguém pretende, que a causa da abun-

dância das chuvas no interior é devida á sua

grande vegetação, mas direi eu também que

a falta de vegetação no litoral depende da

falta das chuvas n'este logar. Não se pôde

negar que os arvoredos operam como appa-

relhos de condensação dos vapores atmosphe-

ricos, mas não se lhes deve attribnir toda a

influencia sobre tal hydro-meteoro.

Em Mossamcdes raros são os dias em que

durante as vinte e quatro horas a atmosphera

não esteja mais ou menos nebulada, princi-

palmente de manhã e de tarde, e alguns ha

em que o sol não chega a descobrir-se. Obser-

vam-se estes últimos principalmente na esta-

ção fresca, apresentando-se algumas vezes com
nevoeiros.

OUTRAS COXOlÇÓn BVOIBIIICAB DA fILLA B LIMITES

DB MOêBAKBDKS.

A villa de Mossamedes consta actualmente

de ires ruas direitas e de mediana largura;

a primeira
%
se chama rua da praia, e tem

uma só fileira de casas, com a frente para o

mar; a segunda tem o nome de rua dos Pes-

cadores; e a terceira de rua do Alferes; estas

ruas são parallelas com a praia do mar, cru-

zadas por outras tantas travessas, e offerecem

um piso de areia solta algum tanto incom-

modo. Existem aqui sessenta e duas casas, das

quaes uma grande parte são construídas de

I adobe, e outras de pedra ou de taipa; os seus



telhados são arranjados de tal e areia ou de

argamaea; alguns ha de palha, c raros de

telha. Cada uma d'estas casas tem um quin-

tal espaçoso com o seu competente poço de

agua doce. Metade destas habitações perten-

cem a pescadores, e dentro delias e dos quin-

tacs se seccam e arrecadam grandes quanti-

dades de peixe, bem como no mesmo logar sc

extrahc bastante azeite dos fígados do cação;

d aqui resulta que os resíduos e os líquidos

que escorrem d estes preparados, se constituem

em focos de infecção.

A praia mais visinha d esta povoação lam-

bem não é limpa; aqui sc escala lodo o peixe

destinado para seccar, (içando muitas vezes

em abandono sobre a areia não só as cabeças,

pedaços e intestinos, mas lambem algum peixe

inteiro. Entretanto, como este local está bem
exposto aos ventos reinantes, e sendo ao mes-

mo tempo baixas as casas, segue-se que a re-

novação do ar sc faz com facilidade, afas-

tando as emanações, que n'outras circunstan-

cias seriam muito mais prejudiciaes á saúde.

Esta mesma localidade se acha a barlavento

do rio, e a barlavento d elia ficam os areiaes

que se estendem até ao rio Croque; os terre-

nos de todo este espaço são seccos, e só n este

mesmo rio existem algumas pequenas alagoas,

que eu já tive occasião de observar; porém
estas nenhuma influencia podem ler sobre o

clima de Mossamedes, por sc acharem distan-

tes mais de 30 milhas. Já o valle dos Caval-

leiros, várzeas da Boa-Esperança, e das hortas,

se acham em condições sanitárias menos favo-

ráveis; eslas localidades são inundadas pelas

cheias do rio, conslituindo-sc em diíferentes

pontos pequenos pântanos temporários, onde
sc decompõem os detrilus orgânicos, vindos

nas aguas ou já aqui encontrados. Junto ao

mar existem outros pântanos permanentes,
que parecem uâo ser tão funestos como os

primeiros.

Aqui sc acham cincoenla e tres casas per-

tencentes aos agricultores; são lambem con-
struídas de adobe, e geralmente situadas era

logares baixos e húmidos; porém os próprios

habitantes já lêem conhecido os inconvenien-
tes de taes localidades, e as vão abandonando
escolhendo sitios com melhores condições;
alem d'islo, como sc deu uma grande cheia
no dia 9 de Fevereiro d este auno, a qual
lhes inundou algumas casas, deilando-as para
terra, se decidiram mais depressa a tomar a
dita resolução.

Agua potacel.— Esta agua, não sendo em
Mossamedes de superior qualidade, é comtudo
das melhores que se encontram na Província.
Todos sabem que por estes litoraes não se
offercenn outras aguas para empregar nos

usos da vida senão as que provém de rios ou
poços. Este logar, como não é exceptuado,' tem
por fonte o rio Bero. Achando-se este secco

na maior parle do anno, obtem-sc a agua
fazendo covas na areia do seu leito; esta sabe

ura pouco turva, e a maior parle das vezes

com ura ligeiro sabor a limos ou raizes, o qual

perde depois de filtrada, como se usa geral-

mente; cila não tem gosto que denuncie pre-

dominância de saes, cose bem os legumes c

dissolve o sabão; alem d isto deve-sc notar

que não produz nos habitantes a tumcfacçâo
do ventre, que é ordinária onde as aguas não
são de boa qualidade. A agua dos poros, que
existem nos quintaes, apesar de ser ligeira-

mente salobra, dissolve menos mal o sabão e

serve para os usos culinários, bem como para

lavagem dc roupa. Muitas pessoas também a

bebem sem que d'isso lhes resultem incon-'

venientes. Estes poços, não obstante estarem

a duas milhas de distancia do rio, são ali-

mentados pelas suas aguas, as quaes chegam
a esta distancia por infiltração que se faz nas

areias.

Hospital.—Ha era Mossamedes um hospi-

tal militar, dcuominado de S. Fernando, si-

tuado ao sul, c a meia milha ou mais dc dis-

tancia da villa, cm local que offerece boas

condições hygicnicas. Elie não foi construído

para cslc fim, mas para uma habitação par-

ticular. Consta de duas casas com um quintal

intermédio; na anterior que tem a frente vi-

rada para o mar ha uma enfermaria que tem
oito camas c mais quatro quartos, cada um
com uma; a outra casa posterior é repartida

em Ires quartos desiguaes, o maior serve de

enfermaria para negros, e accommoda oito ou

dez doentes; o mais pequeno para arrecada-

ção de roupas, louças, ele. ; c o médio para

a botica do mesmo hospital. A um dos lados

do quintal se oíTcrecem duas cozinhas, uma
para usos ordinários, e a outra para os da

botica. No mesmo quintal existe uma pequena

casa bem arejada, própria para deposito de

cadáveres c para dissecções ou autopsias. Este

hospital é pobre de roupas, de camas, c dc

outros objectos.

O serviço é leito por dois enfermeiros, que

são praças* destacadas da companhia, por uma
liberta empregada no trabalho culinário, por

um negro também liberto que faz o serviço

externo, e pelo facultativo. A botica não tem

pharmaccuiico. nem homem com alguma pra-

tica, que possa dispensa-lo; por isso o me?mo

facultativo tem lambem de fazer pillulas. de-

cocções, misturas, xaropes, etc, e sali>fazer

ao mesmo tempo as necessidades clinicas da

villa e dos seus subúrbios.

•São admitlidos uesle hospital oí doentes
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particulares, c pagam á Fazenda l&OOO réis

diários; pelos escravos aqui tratados^ sc con-

tam 400- réis lambem diários; os pobres são

curados de graça.

A capacidade do hospital de Mossamedes

. satisfaz na actualidade ao movimento dos doen-

tes; porém vindo o batalhão de caçadores 3,

e crescendo por outro lado a população como

é de esperar, elle será insufiiciente. Á vista

d isto sou de opinião que, quando se edifi-

car o hospital para os convalescentes, como

está determinado, sc faça um edilicio em duas

secções separadas, olíerecendo um quintal en-

tre ambas, de modo que uma d estas divisões

seja accommodada ao tratamento dos conva-

lescentes, e a outra ao das doenças ordiná-

rias.

Emquanto ao local que acho mais próprio

para esta obra, é o seguinte. Já disse que a

igreja sc acha situada n'um logar elevado,

que domina a v ília ; ao norte e próximo d esta,

em alinhamento com a sua frente que olba

para o mar, está em começo o palácio do go-

verno, ficando entre estes dois editicios uma
pequena praça. Do lado opposto da mesma
igreja, no dito alinhamento, deverá para o

fnturo, como o III.^ Sr. Governador d este dis-

Iricto já tem em vista, construir-se em syme-

tria com o palácio um quartel para tropa. Ora,

o mesmo alinhamento, a uma distancia conve-

niente, e ao sul d este quartel projectado, licará

muito bem collocado o novo hospital. Este ponto

é alto, bem arejado, e daqui se contempla toda

a bahia; é verdade que offerece um terreno

árido, que se não presta á formação de um
jardim, como sc pretende para o hospital dos

convalescentes, mas também nenhum outro lo-

gar se apresenta capaz para este tim a não

ser nas hortas ou Boa-Esperança ;
porém estas

localidades tem inconvenientes, por serem des-

favorecidas de boas condições hygienicas; são

baixas, húmidas c expostas a ellluvios preju-

diciaes.

Cadeia.— Concluiu-sc ha pouco na villa uma
casa térrea, e construída de adobe com des-

tino a servir de cadeia e também de açougue.

Não é da minha competência o demonstrar sc

ella poderá offerecer a segurança necessária

sendo feita do dito material.

Matadouro.— É cousa que não existe. San-

gram-sc, esfolam-se e acabam de-preparar-se

as rezes quasi dentro da povoação, porém isto

entre nós não admira ; onde tem sido até agora,

ou até ha pouco, o matadouro em Lisboa?

Cemitério.— Os cadáveres enterram-se em
certo logar do areial suflicientemenlc afastado

da villa, o apenas se conhece que serve de

cemitério por se verem ali algumas cruzes e

inscripções; porém a camará ,'com os seus pou-

cos meios, c ajudada de alguns donativos, vac

brevemente mandar construir ura cemitério

regular, para o que já sc procedeu á escolha

do logar mais apropriado.

Industria.— Existem nos subúrbios da villa

dois engenhos de assucar e "aguardente, que

sc extrahem do sacharum officinarum (ponho

de parte o engenho do Bumbo, porque me
limito a descrever só o que tenho observado);

um d'estes fica situado n uma pequena ele-

vação denominada Boa-Yista, junto das vár-

zeas da Boa Esperança; pertence ao Sr. José

Joaquim da Costa, está a concluir-se, c deve

agora começar a trabalhar; o outro acha-se

no vallc dos Cavalleiros, e pertence ao Sr. Ber-

nardino Freire de Figueiredo; tem produzido

este engenho algum assucar de boa qualidade,

mas em pouca porção por causa de transtor-

nos que tem occorrido; a producção de aguar-

dente tem sido mais avultada. Fabrica-sc cm
Mossamedes bastante farinha de mandioca,

porém ainda não chega para o consumo. Te-

mos as pescarias, que, como já disse, pre-

param em grande o peixe secco, c o azeite

do tigado do cação. Existem dois estabeleci-

mentos de salgar cm barris carne de vacca,

bem como dc a seccar pelo processo usado no,

Rio Grande do sul. 11a no Giraul uma fabrica

de fazer tijolo, c de calcinar pedras calcareas.

Exportam-se desta villa muitas pedras para

filtrar agua, as quaes sáem já cavadas c pre-

paradas. Enifim montou-se aqui ha pouco um
tear para fabricar tecidos de algodão; c eis

tudo o que ha digno dc notar-sc cm Mossa-

medes, relativamente a manufacturas.

Combustível.— A lenha c o mato é o com-
bustível de que esta povoação se serve; pro-

vém de duas parles, do valle dos Cavalleiros.

e das margens do rio Giraul; ali vac escas-

seando consideravelmente, e aqur ha uma ri-

queza de matas, que Mossamedes não é capaz

dc esgotar cm cem annos. Os meios de trans-

portar as lenhas d este logar para a villa são

trabalhosos: empregam-se carros dc má con-

strucçâo neste serviço, os quaes tíem de an-

dar li milhas dc caminho arenoso; esta diffi-

( uldade podia reduzir-se a metade, conduzindo

us ditas lenhas para uma estancia collocada

junto ao sano do Giraul, que fica a meio ca-

minho, e d aqui a conducçào sc acabaria de

fazer com facilidade por meio dc embarcações.

As alluviòcs do Bcro lambem costumam trazer

algumas lenhas e madeiras; a dc 9 de Feve-

reiro d este anno conduziu uma quantidade

de 2:0«0£000 réis de valor.

Cultura.— Dos terrenos que não são culti-

vados os mais nocivos á saúde são aquelles

que, possuindo condições de fertilidade, não

são devidamente aproveitados; estavam n este
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caso os terrenos de Mossamedes quando os

colonos tomaram posse delles, e por isso fo-

ram então estes indivíduos bastante atacados

das febres, succumbindo muitos; porém estas

doenças tôem diminuído gradualmente na ra-

são directa do angmenlo da agricultura; mas

uão se julgue por estes termos que a agricul-

tura se acha muito adiantada, pois apenas um
oitavo, se tanto, dos ditos terrenos está cul-

tivado. Provém este atrazo da falta de braços,

causada em grande parte pelas dificuldades

que o Governo põe á transportação de libertos

de qualquer parte da Província para esta co-

lónia. Ora, se a prosperidade d'esta mesma
colónia depende principalmente do progresso

da agricultura, e se a agricultura em terras

de Africa uào se pode fazer sem os braços dos

negros, não sei com que fundamento se obsta

á mudança d esta gente de qualquer ponto da

Província para um paizcom taes nécessidades,

e tanto mais para onde não ha o receio do

que se façam para o Ultramar embarques de

escravos ou libertos.

Viveres.—A melhor carne de vacca que ha

na Província é a que se consome cm Mossa-

medes; de outras carnes ha falta; o gado
provém da Huilla, Gambos, ele. O peixe tam-

bém é bom e abundante. Ha fartura de ba-

tatas e cará, tão considerável, que se expor-

tam em grande quantidade. De mandioca,
milho, feijão, abóboras e hortalices não ha
escassez. A canna do assucar, bananas, me-
lões, melancias, apparecem de boa qualidade.

11a já uvas, c alguns productos mais que não
menciono, por se acharem ainda em pouco
desenvolvimento.

Os escravos e libertos são alimentados com
peixe, farinha de mandioca, cará e batatas.

Apesar de muitas pessoas brancas terem só

este sustento, ninguém ha que passe fome.

AXIMAEi, VEGETAES B MHKRAES.

Dos animaes que ha no sertão de Mossa-
medes poucos se encontram no litoral, pela

rasão deste lhes não oflerecer a alimentação
necessária; mesmo assim parece que já foram
aqui mais frequentes, porque no valle dos Ca-
valleiros e no rio Giraul tenho achado alguns
craneos e mais ossos de elephantes, búfalos,

etc, e ninguém modernamente tem visto n es-

tes Jogares taes animaes. É verdade que po-
deriam ter sido arrastados pelas enchentes dos
rios; no anno passado vieram na corrente do
Bero tres zebras, duas já mortas e uma com
signaes de vida; suppõe-se também que a

mesma corrente conduzira então uma serpente
gigantesca, que se viu no valle dos Cavallei-
ros investindo com os bois. Os leões vinham

|
d'antes mais vezes do que actualmente; ba
dois annos que não apparecem. Tres ou qua-
tro onças visitaram ha poucos mezes o mesmo
valle dosCavalleiros, ahi se demoraram alguns

dias, e, depois de destruírem um bom numero
de cabras c aves domesticas, reliraram-se. Os
animaes silvestres que mais povoam este lo-

gar são lobps, mas que não atacam, raposas,

macacos e antílopes de difierentes espécies;

estes últimos convidam ao exercício da caça,

sem que a este se opponha o clima. Encon-

tram-se também lebres, perdizes, gallinbas do

mato c de agua, cordonizes, patos, rolas, etc.

De corvos ba uma infinidade, e comquanto

clles sejam úteis limpando as praias, fazem

grandes estragos em certas plantações. Tam-
bém apparecem algumas espécies de víboras,

porém são raras e pouco perigosas; muitos

outros animaes pequenos ha, que n*esla occa-

sião deixo de mencionar.

As espécies de animaes domésticos não são

muitas, e as que existem não estão muito pro-

pagadas; apenas ha abundância de gado vac-

cum, este não apresenta robustez como o da

Europa, empregam-se duas, tres e quatro jun-

tas de bois para puxarem um carro, comtudo

deve dar-se o desconto ao obstáculo que offe-

recem terrenos arenosos. Também se ades-

tram estes animaes para se montarem, e assim

substituem muito bem os cavallos ou bestas

muares, de que ha grande falta.

Vegetaes.— As várzeas do rio Bero, sendo

aliás dotadas de condições de fertilidade, es-

tão despovoadas de arvoredos, já pela incúria

que tem havido cm os plantar, já pela des-

truição que se tem feito nos que existiam es-

pontâneos, tendo-os reduzido a lenha. Tal

incúria é sempre de esperar em indivíduos

que não foram creados na agricultura, como
tem acontecido a quasi todos os colonos que

tôem vindo para Mossamedes. Os primeiros

que aqui chegaram, tomando posse dos terre-

nos ainda virgens, estiveram muito. tempo sem

se darem ao trabalho que este solo exigia,

principalmente cmquanto perceberam a ração

que o Governo lhes dava. Emtim, como a ne-

cessidade é industria, e como para muitos

outro modo de vida se não proporcionava,

começaram a revolver a terra com mais al-

guma* actividade, foram tratando apenas de

algumas culturas de que podessem colher prom-

pto resultado, e esquecendo ou desprezando a

plantação das arvores. Não se concluirá d isto,

que todos tèem estado possuídos d'esta inércia,

se se levarem em conta as dificuldades que

se apresentam para obter de outros logare*

umas sementes, uns pés ou enxertos.

Em outra occasião darei uma enumeração

de todas as plantas importantes que vivem
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cm Mossamedes, limitando-mc por agora a

mencionar as arvofes e arbustos que já aqui

se plantaram, e que são:

Amygdalus pérsica. L.— Pecegueiro.

Mangifera iudia L.—Manga.
Olea europea L.— Oliveira.

Pirus malusL.— Maceira. (Existe um só indi-

viduo de cada uma d'estas quatro espécies,

e ainda com pequeno crescimento.

)

Carica papaya— Mamoeiros. (Poucos ha plan-

tados.)

Ficus carica L.— Figueira.

Anacardium occidenlale—Cajueiro.

Pessidium poiniferum— Goiaba. (Estas tres ul-

timas espécies começam a propagar-se, e

dão excedentes productos; as figueiras ga-

nham pouca altura.)

Citrus aurantium L~— Larangcira.

» bergamium L.— Limeira.

d limonum L.— Limoeiro.

a medica L.— Cidreira. (São ainda raras

estas quatro plantas, e só vegetam bem nos

logares abrigados das virações.)

Cocus nucifera L.—Coqueiro.

Phenix dactylifera L.— Tamareira. (Os coquei-

ros, e não ha muitos, lèeni bom desenvol-

vimento, mas parece que não fructiíicam.

As tamareiras dão algum fruclo de muito

má qualidade.)

Gossypsium herbaceum L.—Algodoeiro. (Dá-sc

bem, e já existem algumas plantações d este

arbusto.)

Morus nigra L.— Amoreira. (Algumas ha, e

com crescimento, que muito fructiíicam.)

Musa L.— Bananeira. (Esta é das plantas mais

cultivadas, ofTerecendo algumas quatro ou

cinco espécies.)

Púnica granatum L.— Romeira. (Acha-se bas-

tante propagada.)

Yitis vinifera L.— Videira. (Vegeta e fructi-

fica muito bem. Apresenta cinco varieda-

des: moscatel, ferral, malvazia, ainda com
curiosidade de uma só pessoa, bast i rdo e

dedo de dama, mais vulgarisadas. Todas
estas variedades ou espécies teem sido cul-

tivadas para parreiras, ainda se não plan-

taram para vinha, o que muito conviria

experimentar, porque as extensas e incul-

tas várzeas dos Casados se devem prestar

a esta cultura.)

Mineraes.— Pouco ou nada ha explorado

cm Mossamedes, relativamente a mineraes.

Grande influencia, que já amorteceu, se des-

envolveu aqui pelas minas; algumas partícu-

las de carbonato ou de sulphato de cobre

disseminadas nas pedras ou no gesso que co-

ravam de verde, atlrahiam a altençãodc muita

gente, que julgava ver cm qualquer parte uma
mina de cobre: d'aqui resultou o manifesta-

rem-se na Secretaria do Governo vinte ou
trinta miuas: não pretendo com isto negar a

possibilidade da existência d'estc minério em
Mossamedes, pelo contrario entendo que elle

se deve suspeitar á vista de taes indícios, e

conviria que se fizessem as necessárias explo-

rações por pessoas competentes. Vi diflerentes

amostras destas minas, e de todas a que mais
me agradou pertencia á do Sr. Bernardino

José Brochado; esta amostra consistia num
bocado de malachitc, identificado com outros

de silicato branco, parecia ter sido extrahida

da veia raetallica.

Em certas fendas dos terrenos alcantilados

appnrcce nitrato de potassa em estado eíflo-

rescente. O gesso- c tão abundante que fórma

montanhas inteiras. Existe muita pedra cal-

earea, resultante da agglomcração de conchas,

e encontra-sc algum sal gemma entre as ca-

madas dos terrenos stratificados.

Finalmente, apresentaram-mc um bocado
de a<phallo achado nas proximidades do li-

mite d'esta villa: e nada mais ha aqui conhe-

cido que seja de importância acerca de mine-

raes.

IS0IGB3AS DO LIMITE PB M0S84MEDE8.

Existem aqui tres tribus de negros, e vem
a ser: a denominada Mini-Quipóla, que habita

no valle dos Cavalleiros, e nas proximidades

da Boa Esperança; a Giraul, que vive nó rio

do mesmo nome; c a Croque, que pertence ao

rio do mesmo nome, sendo a mais afastada

desta villa. Estas tribus terão novecentas pes-

soas de ambos os sexos; tem o nome de Mon-
dembes os que pertencem ás duas primeiras,

e lambem assim se chamam os indivíduos de

mais algumas tribus do interior.

Pouca alteração tóem tido os seus costumes

do contacto com os brancos; apenas trocaram

os vestidos de couros pelos das fazendas que

usam em pannos. 1 Antes da chegada da coló-

nia plantavam só milho, feijão e abóboras;

hoje cultivam também alguma mandioca, cará

e batatas, devendo nota r-se que, não obstante

o terem-lhc sido tirados os melhores terrenos,

colhem hoje mais mantimentos, e tôem mais

gado do que dantes ; a rasão d'este augmento é

obvia em relação aos nTantimcntos; quanto aos

gados, provém o augmento de não terem sido

roubados pelas guerras gentílicas, as quaes

receiam os brancos aqui estabelecidos.

Um terço dos ditos Mondombcs anda errante

com os gados em busca de pastos. As suas

habitações são miseráveis, tèem toda a simi-

1 É costume dar-íe o nome de pannos a bocados de

fazenda qiio os negros cintrem ao corpo.
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lhança com um- forno, c são por fora barra-

das com excremento do gado. Como lodos os

indígenas de Africa a polygamia c usada en-

tre clles, porém o perverso costume de escra-

visarem seus lilhos lhes é desconhecido. O seu

governo pouco differc do dc todos os negros;

tèem um sóba, que é o chefe, mas que decide

as questões ouvindo os seus marotas (conse-

lheiros).

Esta gente tem idéa de um Ente Supremo,

a que chama Iluco; mas pouca adoração lhe

presta; o seu idolo são os gados, que cila ce-

lebra com cantigas c libações; não os vende,

aproveita-se do leite que produzem; c muito

os poupa por não matar. Acredita n uma outra

vida depois da morto, e que as almas lhe vem
causar este ou aquclle damno.
Em fim esta mesma gente vive cm harmonia

com os brancos, c lhes presta alguns serviços

já como carregadores, já como apanhadores

de urzclla, ctc.

IHPLCKXCIA DO CLIMA SORRI! * SA1DK E »IDA

DOS HABITASTES DB MOSflAMRDKS.

Não é possível por ora avaliar n'cste paiz

a longevidade da raça branca, porque só ha

poucos annos esta o povòa. Este conhecimento
não sc pode colher senão entre indivíduos

ercados e expostos em todos os períodos da

vida á influencia do clima cm que nasceram.

Apenas ha para notar que os velhos aqui exis-

tentes vivem em geral bem dispostos e gosam
de boa saúde. Entretanto vô-sc que entre os

negros indígenas se apresentam alguns velhos

centenários.

Estes indigenas são lodos robustos, bera

constituídos e dc poucas doenças padecem;
são mais sujeitos a constipações, pela circum-

slancia dc andarem quasi mis, c de lerem o

habito dc sc aquecerem demasiadamente ao

fogo.

Convém aqui fazer uma reflexão sobre a

causa provável, que concorre para a sua ro-

bustez c boa constituição. Os povos civiiUa-

dos podendo dispor de um grande numero de
meios em favor da sua saúde, amparam a vida

a um grande numero dc indivíduos dc fraca

constituição, a qual é transmitlida de geração
em geração, bem como as moléstias hereditá-

rias Ião frequentes entre estes mesmos. Como
0i> ditos indigenas sc acham desfavorecidos dos

recursos necessários para modificarem a acção
dos excitantes naluracs, segue-se que clles não
podem ercar e conservar os indivíduos, que
nflo tenham a robustez bastante para reagir

contra os agentes que lhes são damninhos.
Todos os habitantes brancos dc Mossame-

des apresentam boas cores c actividade nos
movimentos; muitos cnlregam-se a trabalhos

violentos sem que sc afadiguem demasiado,

as creanças são fortes, nutridas, bellas e ale-

gres.

N'eslc limite não ha moléstias endémicas
graves. Depois das inundações do rio Bero

apparecem nas borlas, Boa Esperança, e Ca-

valleiros, bastantes casos dc febres ioterrail-

tentes, porém benignos; no auno íindo obser-

vei unicamente uma perniciosa, que atacou

certa pessoa que vivia em péssima habitação

c local. Na villa são raríssimas as febres mias-

malicas c algumas que apparecem são adqui-

ridas fóra delia. Também na occasião referida

se desenvolvera muitas conjunctivites, mas ce-

dem a um tratamento simples. As cephalalgias

parecem ser aqui endémicas c costumam affe-

ctar mais os indivíduos recemchegados. Du-

rante a eslaçâo húmida do anno anterior a

coqueluche não poupou uma só ercança, com-

tudo nenhuma suecumbiu.

Febres eruptivas ainda aqui não observei

'estou cm Mossamcdes desde Janeiro do anno

findo). Fallando em febres eruptivas, convém

notar qae o lll.
mo

Sr. Physico-Mór d*csta Pro-

víncia já por duas vezes me remelleu o virus

vaccinico, recolhido entre laminas de vidro,

c passei logo a inocula-lo cm creanças de to-

das as cores, porém não produziu o preten-

dido resultado. Não uso por ora decidir-rae

a concluir sc ha algum estado particular dos

indivíduos, pelo qual se tornem refractários á

acção da vaccina, ou sc a causa depende da

alteração da mesma vaccina, poisque, sendo

esta conservada cm laminas de vidro, onde

não fica hermética menlc fechada, não pôde ter

toda a confiança depois de passar por uma

longa viagem e por temperaturas elevadas.

Conviria ainda ensaiar a recolhida nos tubos

inventados por Brclonuean.

As doenças do apparelho respiratório são

raras entre os brancos, c mais communs entre

os escravos e libertos; estes, andando ordi-

nariamente mal vestidos e mais expostos ao

trabalho, já no mar, já na terra, são muito

sujeitos a corysas, anginas, bronchites e pleu-

risias, as pneumonias c os tubérculos pulmo-

nares não deixam algumas vezes dc os atacar.

Os rheumalismos, hepatites, gastrites, en-

terites e dysentherias, lambem sc ofTerecem

tanto nos brancos como nos negros; porém

sem frequência ou gravidade, e são desenvol-

vidas mais por circumslancias particulares ou

individuacs, do que pela acção do clima.

MBIOS UK MELHOR AH AH COSDM.ÓE» HVOIR.MCAS

DA VILLA K SI BURBIOS DK MOKSA JIF.DKS.

A cultura mais ou menos aperfeiçoada con-

stituo um dos meios mais poderosos que o ho-
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mem pódc aproveitar em favor da sua espécie.

Um solo sem cullura não offerece recursos para

a subsistência do homem; e de todas as modi-

ficações que esta pode imprimir na salubridade

das regiões, a mais importante é a formação

de arvoredos; elles operam como apparelhos

de condensação dos vapores atroosphericos, pu-

rificam o ar, assimilando as emanações mias-

maticas, são obstáculos naturaes aos ventos

violentos ou nocivos, e oppOem-se ao desmo-
ronamento dos terrenos.

Acbando-se esta possessão ainda bastante

afastada das referidas condições de salubri-

dade, e merecendo os melhoramentos de que é

susceptível, indicarei alguns meios que con-
vém empregar.

Como para os habitantes de Mossa medes se

torna muito difficil o obterem de outra parte

qualquer cousa que precisem, pela falta de

relações e communicações em que se acham,
conviria que o Governo prestasse auxilio de

mandar sementes, pés ou enxertos de arvores

próprias tanto para viverem nos terrenos are-

nosos que circuradam a villa, escolhendo es-

pécies de promplo crescimento e boa sombra,

como para povoarem as várzeas quasi deser-

tas, dando preferencia para este local ás es-

pécies fructiferas. Alem d'isto, não podendo
a agricultura nesta colónia progredir, sem que
obtenha o quádruplo dos braços que hoje pos-

soe, deveria o mesmo Governo facilitar a trans-

portação dos libertos de que os colonos neces-

sitassem.

Por outro lado, á Camara Municipal do dis-

tricto pertencem outros misteres. Deverá esta

encarregar-se de dirigir a plantação das ditas

arvores, escolhendo os sítios mais convenien-

tes, vigiar no que diz respeito á conservação

d'ellas, tomar mesmo a seu cargo e despendio

o tratamento que exigirem as que forem postas

em logares públicos, e impôr certas obriga-

ções ou condições aos donos das propriedades

onde também forem collocadas.

A estrada plana e direita, que atravessa a

várzea dos Casados, c conduz aos Cavalleiros,

quanto ficaria bella se fosse cercada por duas

alas de arvoredo; o mesmo direi de alguns

caminhos da Boa Esperança, etc.

É também de muita importância o limitar

por meio de arvoredos a corrente do rio, que

passa pelo meio das várzeas, porque sem este

obstáculo se favorece a snecessiva ele vação do

fundo sobre que correm as aguas, passando
estas cada vez mais a invadir as margens. O
ricinus communis, L

,
mamona; o populusni-

gra L., choupo; o salix alba, L., salgueiro, são

as arvores que para isto melhor se prestam;

crescem muito depressa, enraízam bem, e pro-

pagara-se com grande facilidade.

Á mesma Camara compete mandar aterrar

os logares cavados onde permanecem aguas es-

tagnadas, ou abrir canaes para dar vasão a

estas mesmas aguas.

Emfim ainda uma outra medida resta a em-
pregar mais tarde, vem a ser: o tirar do cen-

tro da villa as pescarias c colloca-las no sacco

do Giraul. É este um local que reúne todas

as condições favoráveis para laes estabeleci-

mentos.

Mossaraedes, 15 de Fevereiro de 1858.=
João Cabral Pereira Lapa e Faro, Cirurgião

de segunda Classe da Armada, em commissão.
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DO MILHO I

PARTE NÃO OFFICIAL.

APONTAMENTOS

VIAGEM DO BEMBK A
PELO SR.

lAPTMTA DE ANDRADE, GOVERNADOR DO ANBR1R.

No dia 20 de Junho de 1858, sendo uma
hora e vinte e cinco minulos da tarde, saí da

fortaleza do Bembe, acompanhado pelo reve-

rendo parocho Jose Maria de Moraes Gavião,

e o tenente de infanlcria Antonio Bernardo de

Sousa, com trinta praças de pret, incluída n'esle

numero a charanga da guarnição. Seguimos
para o SO. uma milha e tres décimos, e atra-

vessámos o rio Luqueia, na ponte de madeira

construída pelo capitão de engenheiros Eduar-

do Guilherme de Faria Blanc, a qual tem 29

melros de comprimento e 2,1 melros de lar-

gura ; a sua solidez está provada por ter re-

sistido, sem avaria alguma, ás grandes cheias

deste inverno: o rio n'esle ponto corre para o

N. 4.* NO., e não é navegável, porqueem varias

parles está obstruído com enormes rochedos.

Continuámos a caminhar no quadrante de

SO., c passámos no pequeno povo Luzia, que
tem pouco mais de 20 cubalas, e fica milha e

meia distante do Luqueia, tendo próximo tres

regatos que correm a juntar-se com este rio,

sendo dois antes de chegar ao povo, e ura logo

depois, o primeiro com 2 metros de largura,

o segundo com 5 e o ultimo com 8.

Quatro milhas c um decimo para o S. d'este

povo Luzia, está a pequena senzala Moanda de

Sangue, que leni apenas 1 5 cubatas, e seguindo

mais quatro décimos de milha entrámos na sen-

zala de Mossangue. Esta terá umas 150 cuba-

las boas, c é limpa c bem arejada. Junto a

ella corre o Luqueia para o poente. O soba

chama-sc D. Pedro: já nos esperava, e havia-

nos destinado duas das suas melhores cubalas,

aonde passámos a noite sem novidade. O ca-

minho até aqui é excedente para tipóia, exce-

ptuando a passagem dos tres regatos, e a des-

cida de um monte, logo ao sair da fortaleza:

ANÍt. DO C. ULT. PARTE NÃO OPF.—SERIE I.

todo o terreno é argiloso e coberto de capim,

avistando-sc muito arvoredo pelas margens do

Luqueia, c algumas pequenas plantações de

mandioca junto das povoações.

Dia 21 de Junho de 1858.—Ás sete horas

e dez minulos da manhã saímos de Mossangue,

e fomos seguindo para o S., deixando á di-

reita uma planície coberta de capim, e á es-

querda o arvoredo do Luqueia, aonde fica a

senzala de Encaca, a de Quindingue e outras

encobertas com o arvoredo e mato. Quando

tínhamos andado pouco mais de meia milha,

atravessámos um charco de 15 metros de lar-

gura, e mais dois, milha e meia distantes d'es-

te, um com 10 e outro com 15 melros de lar-

gura. Logo adiante d'este ultimo charco é a

quitanda Cando, e ficam á direita do caminho

varias plantações de mandioca, pela base das

montanhas de Engombe. Pouco menos de uma

milha adiante de Cando atravessa-se um pe-

queno regato com 2 metros de largura, e an-

dando roais meia milha deixa-se á direita, no

cume de um monte, a pequena senzala Cam- •

pete: o soba d'ella disse me chamar-se D. Ma-

nuel, e que, por causa de desordens cora ou-

tros sobas próximos d'onde antigamente vivia,

começára ha ura anno a edificar esta nova

senzala. •

D aqui o caminho segue por 45* SE., mes-

mo pela base da continuação das montanhas

de Engombe, ficando á esquerda muito capim

e algumas plantações de mandioca. Andando

assim duas milhas, chegámos a Bundo, pequeno

povo na base das montanhas: o soba chama-

se D. Pedro, recebeu-nos com muito agrado,

e mostrou-se trisle por não nos demorarmos

na sua senzala. Seguimos uma milha e dois

décimos para o S. 4.
1
SE., e entrámos n*um

valle estreito entre as montanhas, que depressa

atravessámos para um circulo formado com es-

tas e outras montanhas, apresentando óptimo

caminho pela esquerda do diâmetro d'este cir-

culo, parallelo ao rumo de 22° SO., até uma

garganta entre as montanhas opposlas, que fica

OUTUBRO 1858. 73
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a duas milhas e oilo décimos da entrada do

circulo, havendo só, quasi no fim, um regato

a atravessar. Nesta garganta subimos a pé
uns cinco minutos, c descemos por igual tempo

para chegarmos a outra planície entre duas

ordens de montanhas, que seguem para o SE.

Logo no principio deste novo caminho está

um mato pouco considerável, com a,pequena

senzala de lhembe, aonde descansámos ás onze

horas e vinte e dois minutos para almoçar.

Esta senzala tem só quinze cubatas. O soba

chaina-se Andre, e deu quantas provas era

possível da sua satisfação pela nossa chegada.

Saímos de lhembe ás duas horas e treze mi-

nutos, c fomos por bom caminho entre as duas

ordens de montanhas, as quaes distam entre

si uma até duas milhas, correndo sempre aos

filmós de 30* até B0° SE. Deixámos a senzala

Molangne, um quarto de milha á esquerda do

caminho, quando Unhamos andado ires milhas

e Oito décimos. O soba veiu cumprimentar-nos;

chama-se Guvoa-Panda, o seu povo é pouco
considerável, e parte das cubatas ficam cober-

tas com algum arvoredo do base das monta-
nhas.

Continuámos pelos mesmos rumos mais cinco

milhas e rocia, e chegámos a Sal!u*Somlc eram
seis horas e dez minutos. Esta senzala de Salla-

Sombe é a mais importante do caminho. Um
riacho de 5* melros de largo, e meio de fundo,

a divide em duas partes, (anlo uma como a

outra com numerosas cubatas. O soba veiu es-

pérar-nos ao caminho com grande parte da sua

gente, qué, dando muitos vivas, nos serviu de

carregadores pára as tipóias, e nos levaram
alô ás duas melhores cubatas, quu haviam pre-

pftrado para recebermos.
Este soba já me conhecia do Bembe, aonde

foi prestar vassállagéin em 28 de Fevereiro ul-

timo, terá pouco mais de sessenta annos; cha-
niá-se D. André Mono (D. André filho), para

dilferençár-se de seu poe, que havia lido igual

home, dado no baptismo por um frade capu-
chinho que ali havia passado no tompo cm que
o dllo seu pae era sdba d'esla senzala, que
efttlo obedecia ao presidio dc S. José de En-
coge.

A tornada de hoje pôde dizer-sc que foi tòda

{>or boto caminho, çm terreno bastante argi-

óso, coberto de capim muito mais fino e ma-
cio do que o do Bcmbc. Desde Mossangue até

Sallá-Sombc lodo o caminho c visivelmente
toais despovoado do que nas proximidades do
Bembe, aonde para lodos os lados se encon-
tram, á pequenas distancias, importanlcs sen-
zalas.

Duranle a noite o padre Gavião leve bastante
febre; mas pela manhã achou-se melhor, e não
qulz voltar para o Bembe.

Dia 22 de Junho de 18B8.—Saímos àeSalla-
Sombe ás sete horas e trinta minutos da ma-
nhã, ao rumo dc 48 a

SE., por bom caminho
em terreno elevado, deixando á esquerda um
valle com uma ordem dc montanhas, e á di-

reita duas ordens d elias. Descida mui suave,

sendo o caminho ora mais para o S., ora mais

para E. Muito capim e nenhum arvoredo. Tendo
avançado uma milha c sele décimos, o cami-

nho tornou-se horisontal, c via-sc só uma or-

dem dc montanhas de cada lado, quatro a seis

milhas distantes entre si, c pouco mais eleva-

das que o terreno por onde caminhámos ainda

oito décimos, até chegarmos a oulra descida

suave ao rumo de 22° SO., quasi perpendicu-
lar ás montanhas da direita, as quaes formam
uma cordilheira bem unida, elevando-se do

valle com orna inclinação approximada de 45',

lendo grupos dc arvoredos em lodos os amiu-

dados cortes, por onde escoam as aguas das

chuvas.

Quando ao rumo dc 21° SO. Unhamos an-

dado uma milha, estávamos a meia milha de

distancia da cordilheira, c o rumo mudou para

3:$° SE. ao longo d'ella, em terreno horison-

tal, por onde andámos mais quatro milhas e

meia, até que chegámos á mata de Mahuuge,
eram onze horas Esta mata tem duas senzalas,

uma do nome delia, e a outra chama-se Quim-
balle: almoçámos u'esla, que tem umas qua-

renta cubatas, bem construídas c limpas. Ap-

parcecram-noâ uns duzentos prelos e prelas,

lodos bem nutridos c satisfeitos. O soba des-

tes chama-se D. Manuel, e o de Mahmuje, que

íica mais á esquerda c tem maior senzala, cha-

ma-se D. Matheus, o qual veiu visilar-me e

pedir que fosse passar algum lempo na sua

senzala, ao que nào annuí, dcsculpando-ine

com o alrazo que causava á jornada.

Pela uma hora c quarenta minutos saímos

da mata de Muhunge, c fomos ao rumo dc 20'

SO. por mau caminho entre capim grosso; e

andaudo assim quatro milhas, chegámos á cor-

dilheira da direita, que subimos n'uma que-

brada, ao rumo dc 20" SE., pouco mais de dois

décimos de milha, c logo descemos, na con-

tinuação do mesmo rumo, igual distancia, para

entrarmos n uma grande planície, que tem ao

principio uma pequcua mata com a senzala dc

Quimuána, a qual deixámos á esquerda, c se-

guimos mais milha e meia para SSE. até che-

garmos ao rio Vbumba. Eslc rio é muito im-

portante, lem aqui 20 metros de largura, corre

para o NO., c cm toda a distancia que d'este

poulo se avista pódc navegar qualquer lancha.

Atravessámos o rio por uma espécie de ponte

pênsil, engenhosamente feita pelos prelos com

muxinga (espécie de trepadeira que suppre bem

a falta das cordas), suspensa das arvores de
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ama e oulra margem do rio, segurando alguns

paus que fazem o piso da ponte, c tendo de

um e outro lado, ale mais de um metro de al-

tura, uma espécie de rede feita com a mesma
muringa, que livra de cair ao rio qualquer

creança ou pessoa medrosa.

Passando o rio andámos mais sete décimos
por mau caminho para o SSO. c O., e enlre

capim c algum mato, até checarmos a para
ás quatro horas e vinte e dois minutos da taníe.

Aqui jantámos e passámos n noite. Esta sen-

zala está n uma grande e densa mata; é pe-

quena, e as suas poucas cubatas sfio mui
velhas e sujas. O soba chama-sc D André; é

subordinado ao de outra senzala que (ica na

mesma mala. mais para a direita, chamada
Mubanda-a-Samba de Paca. Existem mui pró-

ximas oul ras senzalas importantes, como fhtin-

táo de Puca, Mus Heli c Uanza-a-Puc!o (po-

voação de Portugal); o soba desta chama-sc
D. Pedro c o de MaxsaUeli D. Miguel : ambos
estes vieram visitar-mc, e pedir que fosse dor-

mir nas suas senzalas, por terem melhores cu-

batas. Não lhes lia a vontade, por ficarem fora

do nosso caminho.

Dia 23 de Junho de 1858.— Pela manhã
estava o cacimbo tão denso, que foi necessá-

rio esperar que passasse a maior força delle,

e só então saímos de Paca, eram novo horas

e dezesele minutos da manhã; fomos por su-

bida suave ao rumo de 3a° SE. qnasi meia
milha, e chegámos á quitanda Conde. N esta

quitanda, bem como em qnasi todas as dos

gentios, a reunião para compras e vendas tem
logar dc quatro cm quatro dias, c aqui, para

evitarem desordens em taes dias, é infalivel-

mente morto qualquer jireto que entra armado
no largo da quitanda.

D'esta quitanda vô-se um monte ao N. da
povoação com uma casa barreada de branco,

que mo disseram ser a das tintas. Dão esto

nome a uma casa que muitas povoações gen-
tílicas lêem, para mellerem as mulheres alguns
dias ames de casarem, a (im d'ali aprende-
rem, com velhas mestras, as obrigações que
io contrabir.

Seguimos por softrivel caminho, com muito
eapim

,
algum a rvoredo e mandioca . Vários mon-

tes pouco notáveis, e ainda menos por não os

subirmos, mudavam o nosso rumo desde 47°

a 51 a SO., por espaço de cinco milhas. Dei-

xámos á esquerda o caminho, duas milhas e

tres décimos distante da quitanda, o pequeno
povo de Quividiea, que é subordinado a Hania
a Pucto: uma milha c dois décimos adiar] to

d 'esto pastámos em uma mata. com a insignifi-

cante senzala Quiquclle, e mais uma milha de-

pois d 'esta chegámos a Moingo, pequeno povo

com pouco mais de vinte cubatas, ha pouco

construídas n'uma planície sem arvore algu-

ma. O soba chama-sc D. Pedro. Ainda segui-

mos mais meia milha, c completámos as cinco

milhas aos rumos entre 27° c 51° 80. D'anui

o caminho foi por 10° SO., vendo-se na frente,

sobre a direita, as serras de Quina, e por to-

dos os lados muitos montes, capim grosso e

algum mato. Depois dc tres milhas e nieia

d'esle caminho, chegámos a Vungo ao meio

dia e quarenta e sete minutos, havendo na pri-

meira meia milha atravessado um regato de

solTrivel agua.

Vungo é uma pequena e velba senzala si-

tuada no principio de uma grande e deusa

mala. O soba chama-sc D. Manuel, appareceu

com bastante receio, e a sua gente, especial-

mente as mulheres, estavam com medo <Je

approximar-se. Conclui d'osta desconfiança, e

do que o soba nos disso, que algum preto (Teste

povo havia tomado parle na revolta dos do

Bembe, c julgavam que a minha vinda era

para tomar-lhes contas d'iito.

Descansámos nqui para almoçar, e bera de-

pressa o receio doa gentios se tornou em ale-

gria e confiança, porque lhes deitámos uns

dois mil bagos do coral, como se deita o mi-

lho a gufiinhas. Tivemos então de ser admi-

rados por todas as mulheres e ereanças, que

nunca tinham bisto brancos, as quaes saíram

do mato ora que se escondiam1

, atlrahidas pelo

enthusiasmo dos primeiros que se hariam *p-

proximado. .ííi

Eram duas horas e cincoenta o quatro mi-

nutos quando saímos da seuiala Vungo, a ea-

minho de S. e SE:, ora por dentre da grande

mata, ora doirando- a alguns passos á direita.

Quando tínhamos assim andado uma miina,

passámos a vau um riacho de boa agia, i,

pouco roais de meia milha adiante, descemos

a pé um barranco, o seguimos depois um tri-

lho por capim grosso entre escabrosas raoali-

nhas de rocha calcarra, ao principio próximas

umas das outras, e depoismfflstadas. Aieaa 4o

barranco, oi rumos foram sempre próximos to

SE., e, na distancia de tres ailbas e deis dé-

cimos d elle, entrámos em Cm dt Sousa, és

quatro horas e trinta e cinco minutos, ficando

a meio deste caminho, n em alto á esquerda,

o pequeno poro de (Juipingo.

Cua de Squs0 é uma importante senxela,

que até ao presente sempre tem pago dizimes

a Ensoge t o soba cbamn-se Pedro Bias de

Sousa > e tomannexaaá sua e*nte4e a de #ui-

fandongo, ót que é séba Anttéio Rodrigues 4e

Menezas, e a de Qmt*ngo> da qual ó aoba Ber-

nardo Vaz Correia.

Não pode excedesse e>Bethosia6mo de alegria

com que os pretos nos receberam. Aqui jantá-

mos, e passámos a noite numa espaçosa cubata.
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Dia 24 de Junho de 1858.—Partimos de

Cua ás nove horas e dez minutos da manhã,
a caminho de S. até S&E. Tendo andado um
terço de milha, atravessámos, por ponte sus-

pensa, o rio Luege, Corre por 75° SO., e

tem uns 30 metros de largura c 5 palmos
de fundo. Dizem muitos ser o Loge do Am-
briz.

Duas milhas alem deste rio, passámos um
regato com 6 metros de largo e meio de fun-

do: roais quatro décimos adiante está a qui-
tanda Conge de Cua. Ao SSO. d'c6ta, fora do
caminho, fica Cuculavo, pequeno povo perten-
cente a Encoge. Perto de duas milhas c qua-
tro décimos alem da quitanda de Conge de Cua,
atravessámos um regato de 3 melros de largo

e um quarto de fundo; duas milhas e meia
depois d 'este está o riacho Vm, com 6 metros
de largo e meio de fundo. Tres décimos mais
adiante atravessámos outro regato de tres me-
lros de largo e um quarto de fundo. Uma mi-
lha e oito décimos alem d'este regato é a qui-
tanda Somna de Encoge, aonde chegámos ao
meio dia e quacenta minutos. Aqui eslava o
chefe de Encoge esperando-nos, com a maior
parte dos moradores.

Desta quitanda para a residência do chefe
são proximamente sei* milhas ao S. 4o

SE.;
grande parte do caminho é sobre rochedo cal-

careo, em lages branca* e escuras, por cama-
das quasi borisontaes.

Logo depois de sair da quitanda passam-se
dois pequenos regalos, e a meia milha da re-

sidência atravessa-se a ponte suspensa do rio

Bamba, que tem 90 melros do largo e uns S

de fnndo. Corre para o poente, e nio se avista

obstáculo algum para que deixe de ser nave-

gável.

Duranle a tarde esteve a casa da residência

sempre cheia de visitas: esta casa é de pau a

pique barreado, tem porto com duas jonellas

de cada lado; ao correr da frente tem ires

quartos, e outros tres na reclaguarda d'cstes,

todos bem arranjados e com muito aceio.

Dia 85 de Jnafco de 1858. -^-Pela manhã
fni ver a fortaleza e tirar a planta d'ella. É
ura quadrado com uma espécie de meio ba-

luarte em cada angulo, com tres canhoneiras

abertas no parapeito de cada ura d elles. Tem
montadas, em carretas novas, seis peças de

ferro muito velhas, de calibre tres, duas de

calibre um, inúteis e sem carretas, e ama de

bronze, também de calibre ura, em perfeito

estado e soffrivelmente montada. O maior lado

da fortaleza é ,o da rectagoarda, tem 70 me-
tros e corre por 56° NO. O lado da frente é

parallelo a este, e tem 83 metros e dois dé-
cimos de comprimento, comprehendendo 15
metros de abertura entre os extremos d'esia

linha, e as linhas dos lados para formar os

baluartes, que são salientes para a frente, e

contando também com 2 metros de abertura

a meio, para a porta : os lados são de €1 me-
tros, comprehendendo cada um 7 melros de

intcrvallo, para, com o lado da rectagoarda,
formarem os outros dois baluartes, que são sa-

lientes para os lados. Todas eslas medidas são

tomadas na crista do parapeito. A banqueta
tem 1 melro e oito décimos de espessura, e

2 melros e cinco décimos de altura, sendo de

pedra, bem como toda a fortaleza. A maior
altura da crista do parapeito ao cbão. é de 5

melros e seis décimos na reclaguarda, e a

menor é de 4 metros e cinco décimos na

frente.

Na entrada á direita tem um quartel de pau

a pique barreado, com 20 metros e um deci-

mo de frente e 6 metros c cinco décimos de

fundo. Era seguida está o calabouço: é de pe-

dra e cal,' com 80 metros e quatro décimos de

frente e 9 metros e quatro décimos de fundo.

Do lado esquerdo está a casa da guarda, com
a arrecadação para os arranjos da companhia

;

tem 13 metros e dois décimos de frente e 7

melros e nove décimos de fundo, com paredes

de pedra e cal. Segue-se o paiol da pólvora,

com 8 metros e tres décimos de frente e 9

melros de fundo; também é de pedra e cal,

roas coberto de capim, coroo todos os mais

edifícios.

Em geral tudo necessita muitos concertos.

A posição geograpbica d'esla fortaleza é a

seguinte

:

Latitude observada S 7* 39» 50"

Longitude approximada E. do

meridiano de Greenwich. . 15° 18' 42"

Esta latitude está exacta, e jolgo-me auclo-

risado para afiançar isto, pela Jonga pratica

que a minha profissão me obrigou a ter de si-

milhantes observações.

Ora, em vista d esta latitude, já algumas

léguas ao norte do Ambriz, e vendo-se mais

que as terras de Cua de Sousa, e outras que

sempre tèem pago tributos a Portugal estio ao

N. até do Ambrizete, ninguém poderá duvidar

que os portuguezes, não só de* direito, mas
lambem de facto, idem sempre possuído terras

para o N. de oito graus de latitude.
-

Quasi em frente da fortaleza fica a igreja, da

qual existem as paredes. Na reclaguarda «Telia,

a bem pequena distancia, corre ao NO. SE.,

a grande serra que faz conhecido este sitio por

presidio das Pedras Negras de Encoge. A pro-

ximidade e a grande altura d'esta serra não per-

mitte aos moradores gosarem a viração do NO.,

O., e SO., que em lodos os ponlos d'este dis-
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triclo é lio apreciada. Naturalmente esta causa

ioflue muito para a insalubridade de Encoge.

porque são do lado dos terrenos baixos os ven-

tos que reinam n'este local. Muitas vezes, na

força do calor, não corre na povoação a mais

leve aragem, mas, olhando-se para O., causa

saudade ver como lá em cima dos rochedos

vergam os arbustos com a força do vento.

N'esle dia começou a concorrer gente para

baptisar-se; mas o padre Gavião, que ainda

eslava com febre, só pôde baptisar dez creanças.

Dia 26 de Junho de 1858.— Fomos á seu-

xala do soba Muene-Dando, que fica ao rumo
de 31' SO., a quatro milhas de distancia. Parte

do caminho é entre grandes rochedos, e atra-

vessam-se dois riachos, o Ambaia, com cinco

metros de largo e um de fundo, e o Casrínge

com seis metros de largo e meio de fundo.

A senzala tem más cubatas e mal dispostas.

0 soba, com mais de duzentos pretos, rece-

beu-nos dando grandes assobios para nos fes-

tejar. D'esla senzala fomos á de Quingilla, que

fica mais uma milha distante, ao mesmo rumo.

Esta é mui pobre e insignificante. O patrão

d elia tem praça de soldado na companhia mo-
vei de Encoge. Almoçámos aqui, e procurei

informações sobre o local aonde existe n'a-

quellas proximidades uma rocha de que sc tem

tirado amostras de minério de cobre, que o

representante de Francisco Antonio Flores, no

Bcmbe, havia obtido. Estiveram cora muitos

myslerios, mas a final foram buscar um preto,

que, a troco de duas peças de fazenda, nos le-

vou a uma mata, milha e meia ao SE. da Quin-

gilla, aonde effeclivãmente encontrámos tal ro-

cha, da qual, partindo alguns pedaços, em to-

dos se viam bem adheridos muitos bocadinhos

de sulpburelo dc cobre, que assim indicam

merecer aquella rocha ser explorada por pes-

soa competente. Esta rocha é calcarea, como
a grande serra a que pertence, e que atravessa

todo o presidio do NO. ao SE.
Depois do sol posto regressámos á residên-

cia, e encontrámos o padre Gavião melhor da

tua febre, tendo baptisado n'cste dia noventa

Dia 87 de Junho de 1858.— Pelas nove ho-

ras da manhã armou-se em frente da residên-

cia um altar portátil para a missa, a que con-

correu muito povo, porque ha dezesete annos

esperavam um sacerdote para poderem cum-
prir este e outros deveres religiosos. Concor-
reram a baptisar-se mais de tresentas pessoas

;

porém o padre, pelo seu mau estado de saúde,

só pôde baptisar cem.
Veiu fazer os seus cumprimentos o primeiro

macota do Dembo-Ambuilla, D. José Rabo de

Ambuilla. É um velho de cem annos, anda

amparado por dois netos, mas responde bem

ao que se lhe pergunta ; mostra ser muito obe-

diente, e aconselha a todos que o sejam, e

que lhes sirva de exemplo o rigoroso castigo

que El-Bei de Portugal mandou dar, ha quasi

um século, a seu pae, que havia sido rebelde..

Perguntando-lhe se já era macota do anteces-

sor do actual Ambuilla, respondeu qne não

podia declarar isto, porque sendo o Ambuilla

verdadeiro pae de lodos os seus vassallos, elle

se considerava o primeiro de seus filhos, eque

portanto seria uma grande falta de respeito

dizer qualquer cousa em que mostrasse ser

mais velho do que seu pae.

Fomos ver a Sica: dão este nome a Uma

abertura natural, que fórma uma grande abo-

bada na rocha que fica na reclaguarda da re-

sidência. Tem quarenta e dois metros de lar-

gura na entrada, e não menos de altura ; dentro

conserva quasi a mais largura, e diminue a

altura a menos de metade. Andam-sc por baixo

da abobada quarenta e quatro metros, para

sair no mato e rochedos do lado opposto. Esta

abobada em vários pontos está filtrando bem

crystallioa agua, que tem formado muitas sta-

lactites, tornando mais romântico este fresco

logar.

Dia 88 de Junho de 18ò8.—Muita concor-

rência de -gente para receber o Santo Sacra-

mento do Baptiamo, que o padre pôde admi-

nistrar a cento e noventa creanças, ficando

muitas mais por baptisar em consequência de

faltar o tempo.

Com o tenente Sousa fui ver o local da an-

tiga senzala do Dembo Manicoge, d'onde no

tempo da conquista foi muito difl&cil expulsa-lo,

e só se conseguiu isto depois que o Dembo.

Ambuilla leve conhecimento dos dois únicos

pontos por onde podia atacar a senzala, os

quaes veiu a conhecer dando uma filba es-

perta ao Manicoge, a qual depois de bem pra-

tica noa caminhos fugiu para servir de guia ao

pae, que de noite foi repentinamente com a

sua gente de guerra, e tomou a senzala com

todos os seus habitantes, que depois de avas-

sallados tiveram licença para estabelecer-se

em terras do lado do Ambuilla, d onde não lhes

era fácil fazer-U06 guerra. i

A pouco mais de meia altura dos rochedos

que ficam ura pouco, a O. da residência do

chefe, fica um terreno quasi horisontal, que

não pude medir, por se achar muito obstruído

com mato, coitos e algum café; n'este terreno

foi a afamada senzala do Manicoge. Um dos

caminhos paro ella é pela depois dcalra-

vessarroos por baixo d'esla abobada, entra-se

um mato bastante espesso, entre o qual se ca-

minha com dificuldade por espaço de meia

hora ;
cbega-se então novamenle a rochedos

escarpados, e entra-se por uma abertura en-
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Ire elles oom os lados quasi aprumados em al-

guns sítios, e permittindo passagem só a uma
pessoa por cada vez: esle caminho v»e em su-

bida um pouco incommoda, e dá passagem a

alguma agua, que as rochas eslào filtrando.

D'eslc modo é que chegámos á plauuie cm
que existiu a senzala. D'aqui não se avista a

povoação, nem a fortaleza de Encoge, porque
a E. ainda se elevam muito os rochedos da

serra, apresentando grandes precipícios, e aca-

bando todos cm agudas pontas.

O outro caminho para chegar a esta planí-

cie, fica ao S. da Séca, e oITerecc as mesmas
difliculdades que o primeiro.

Dia 29 de Junho de 1858.— Estive entre-

tido no archivo da Secretaria do Governo,
vendo curiosos e antigos documentos. Um dos

que li, foram as inslrncções dadas pelo capi-
tão general Antonio de Vasconcellos, ao capi-

tão mor do presidio de Encoge, Francisco Xa-
vier de Andrade, em 10 de Setembro de 1739,
nas quaes manda entregar a serra do Bemhe
a Antonio Alves Sardinha, depois de faíer ap-
prehcnsào dos desertores c escravos para ali

fugidos.

Mandei chamar tres dos descendentes do re-

ferido Sardinha, que moram agora aqui perto,

os quaes me disseram que são (iljhos de Ma-
nuel Alves Sardinha, tenente das eMinctas mi-
lícias, c que este era filho.de Antonio Alves Sar-
dinha, a quem a serra do Bembe havia sido

cedida: mas que ascontinuas guerras e roubos
feitos pelos gentios de Bamba, e outros das pro-

ximidades do Bembe, resolveram esl8 família

dos Sardinha» e outras, a eslabeleccr-se mais
próximo do presídio, para estarem ao abrigo da

guarnição deste, que não era menos de cento e

cincoenta praças de infanteria, quinze de ca-

valleria, e o competente destacamento de ar-

lilheria.

Continuou a apparecer muita gente para ba-
plisar-se, e chegou a cento c noventa e cinco

« o numero dos que receberam esle Sacramento.
Dia .30 do Junho de 1 858.— Tivemos mais

este dia de demora para esperar o Dembo Am-
builla que ha dois dias estava cm marcha para
me visitar. Chegou pelo meio dia, e fui rece-

be-lo á porta da fortaleza, mandando locar a

charanga e dar uma salva á passagem d'elle.

Esle Dembo terá sessenta ânuos, ó baixo, re-

forçado c tem agradável physionomia. Veiudc
farda azul com silvados na gola, canhões e

abas. Collete de cazimira escarlate agaloado
de oiro; por baixo d'esle collete, que em muito

curto, trazia outro muito mais comprido de

seda azul, agaloado de prata, chapéu armado
á Napoleão com plumas azues, sapatos chine-
les de traucclim dc oiro; meias de seda preta,

e pannos de seda azul lavrados de braueo, e

agaloados de prata. Dragonas de offictal supe-

rior, e a espada com copos c bainha de prata.

Uma cadeia de oiro suspendia-lhe na altura

do estômago um relicário do mesmo metal,

contendo Nossa Senhora, S. José e o Menino

Jesus. Mais uma cadeia dc prata suspendia

uma espécie de salva, em que estavam grava-

dos vários emblemas. No peito da farda trazia

a commenda de Chrislo bordada ; nos dedos

contavam-se-lhe seis anneis, uns de ouro e ou-

tros de prata.

Na frente vinham quatro músicos locando

c recuando para não voltarem as costas ao

Dembo; outros quatro marchavam na recta-

guarda, locando todos instrumentos do paiz,

laes como uma espécie dc viola, dois choca-

lhos de ferro, unidos c afinados como marim-

bas, batuques, espécie de tambores estreitos

com uma vara de comprido, acabando um lado

em ponta aguda, e o outro coberto com umi

pelle dc giboia. Os mais instrumentos eram

pelo gosto d 'estes. Alguns macolas iam na frente

limpando o caminho que julgavam obstruído

com qualquer palhinha. Outros seguravam duis

mui pesadas umbcllas para cobrir o Dembo,

que a cada tres ou quatro vagarosos passos,

parava para receber as homenagens de sua

gente, e dar logar ás pantomimas de dois ma-

colas que lhe punham aos pés um arco e za-

gaia, que depois, com meia dúzia de pulos e

tregeitos, lingiam arremessar para a frente e

para os lados, a ameaçar qualquer inimigo que

podesse apparecer. Alguns carregavam com

uma grande cadeira de braços, estofada, om

tapete para pôr debaixo d ella, e uma almo-

fada para os pes do Dembo. Sc acontece elle

tossir ou dar um pequeno gemido, é isto re-

petido por toda a sua gente. O seu cospo c

cuidadosamente aproveitado, para immediata-

mcnle com elle se besuntarem os seus vassal-

los de mais consideração, poie esla fortuna

não chega aos que d'elle vivera mais afastados.

Quando algum vassallo tem de fallar-lhe,

ou é chamado para receber alguma ordem,

ajoelha primeiro a alguns passos de distancia,

beija o chão, e bate palmas; depois chega

perto dos pés do Dembo, e torna a ajoelhar,

esfrega a boca na terra, indireita-se, bate pal-

mas e torna a inclinar-se para esfregar as mios

no chão. c com ellas suja as faces de terra, c

torna a bater as palmas: repele mais uma o«

duas vezes esta esfiegação das màos eda cara,

sendo acompanhado nas palmas por lodo o

auditório. Só depois d'esta incommoda cerimo-

nia, pode qualquer cidadão ouvir ou ser ou-

vido do Dembo.
Para chegarmos da fortaleza até ó residea-

cia gastámos mais de meia hora, não obstaotí

ser caminho para cinco minalos»
s

Digitized by Google



—ai7—
O Dembo dcsfez-se cm cumprimentos c pro-

testos da continuação da sua fidelidade, que

eu retribui, assegurando-lhc o muito apreço e

estima cm que Saa Magesladc tem os seus bons

serviços.

Depois de uma hora de conversa retirou-se

á senzala próxima, pediudo-me para não reti-

rar amanhã, antes d'elle vir despedi r-sc, e

trazer alguns filhos para baptisar.

N'estc dia esteve dc cama o nosso padre rom

muita febre.

Dia 1 dc Julho dc 18!Í8.— Pelas dez horas

da manhã veiu o Amhuilla despedir-se. A. sua

comitiva e apparato eram como no dia ante-

cedente, excepto os uniformes d'ellc, poisque

iTestc dia veiu de casaca de veludo preto, ca-

pacete dc selim amarello o escarlate, pannos

deseda encarnada, sapatos á mourisca dc mar-

roquim vermelho, meias de seda brancas, e

florete com punho e guarnição de prata. Trouxe

alguns filhos para baptiear, o que o padre Ga-
vião fez com bastante dificuldade, porque a

febre nunca o largou de todo: assim mesmo,

foi tal a sua força de vontade, que n'esles

poucos dias baptisou mais de seiscentos indi-

víduos, dc ambos os sexos, c devo declarar,

em louvor da virtude e do desinteresse d este

sacerdote, que prestou este importante serviço

á religião sem aceitar recompensa dos interes-

sados, quaesquer que fossem os seus meios de

fortuna; lornando-se ainda mais saliente este

valioso serviço, por nflo ser da obrigação do
dito padre, pois o seu destino é parocliiar no
Bembe, aonde acabava de chegar, e volunta-

riamente se oflereceu para ir ao concelho de
Encoge, por lhe constar que estes povos ha

muito pediam um sacerdote.

Quando eram doas horas c um quarto saí-

mos da residência do chefe dc Encoge, com
destino ao Bembe, e até á ponte do rio Bumba
fomos acompanhados pelo Amhuilla, com lodo

o seu estado, os olticiaes dc primeira c segunda
linha, e a maioria dos moradores, obsequian-

do-nos todos o mais possível, peloque lhes deve-
mos e tributamos mui sincero reconhecimento.

O nosso regresso para o Bembe foi cm tudo
similhanle á ida para Encoge: comemos c dor-

mimos nas mesmas povoações, e tivemos exa-

ctamente as mesmas Jcmoras; poi tanto nada
ha a acrescentar ao que lica dito, e conclui-

rei estes apontamentos com a seguinte relação

dos principaes Demhos e Sobas tributários a

Encoge.

Dembo Ambuilla—V. Alvaro Affonso Gon-
çalves : tem prestado importantes serviços, é

capilão-mór de todos os Dembos, e mui res-

peitado por todo o gentio. A sua banza, ou
principal senzala, fica a quinze milhas de dis-

tancia do presidio, ao rumo de 35° SE.

Dembo Namboangongo—Pagava de tributo

dois escravos; mas com a exlincção da escra-

vatura, nâo se leni recebido lai tributo, c não
cslá ainda determinado o que ba de pagar.

A sua banza fíca no caminho para o Allo Dan-
de, quasi a meia distancia.

Dembo Quigncnyo— EslÁ nas circumstancias

do Nnboangongo, c a sua banza fica no mesmo
caminho, mas mais perlo do que a daquellc.

Dembo Quitnxe— Deve alguns annos de tri-

buto. O caminho para a sua banza é pela es-

querda do Ambuilla, a pouco mais do dobro

da distancia d'esle.

Dembo Dumbi— No mesmo caso do antece-

dente, e fica na mesma distancia, mas para a

direita do Ambuilla.

Dembo Ambvella fdc cima)—Também deve

bastante tributo. A sua banza fica ao rumo
de 45* NO., em distancia de doze milhas.

Dembo Ambuella (de baixo)— Exactamente

nas circumstancias do antecedente. Fica ao

mesmo rumo, mais cinco milhas adiante.

Dembo Manicoge— Paga o dizimo por fo-

gos. A sua banza lica no caminho para o Am-
builla, a seis milhas dc distancia. Presta-se

bem ao serviço de carregadores voluntários.

Dembo Muene luembe— I). Agostinho João.

Tem pago dizimo por fogos. Fica próximo do

Quingucngo.

Dembo Vubonda Cucuki—D. Francisco Af-

fonso da Silva. O seu tributo também era cm
escravos, c ultimamente nada tem pago. De-
marca com o concelho dos Dembos, a quatro

dias de caminho para o S.

Dembo Afufuqne Atfuitapa— Demarca com
o Cabonda, ceslá nas mesmas circumstancias,

e a ires dias de caminho.

Dembo iVdalla Vitima— Demarca com o an-

tecedente, n dois dias e meio dc caminho, c

está nas circumstancias d'elle.

Dembo Quiburi (hiiamabemba—Como os an-

tecedentes. Fica nítida mais longe do que o

Cabonda, demarcando lambem com o conce-

lho dos Dembos.
Dembo Vtteulo Vnhenda—Em tudo nas cir-

cumstancias do antecedente.

Soba Ngongaliango— Paga dizimo por fo-

gos, e presta-se oo serviço dc carregadores

para Loanda e o Bembe, mediante ajustes li-

vres. A eua banzn fica umas vinte milhas para

OSO.
Soba Quiadembe— D. Francisco Manuel.

Também paga o dizimo por fogos. A sua banza

fica para a esquerda do Mnem Lnembe, um
pouco mais distante. *

Soba Muene Donde— D. João Alves da

Costa. Paga dizimo por fogos, e fica quatro mi-

lhas distante do presidio, ao rumo de 31° SO.

JSoba Vanyabondo— D. Francisco Xavier.

Digitized by Google



—318—
Também paga o dizimo por fogos e fornece

carregadores voluntários. Fica a cinco milhas

de distancia para a direita do Manicoge.

Soba Mahungo Mambuigi—Está nascircum-

stancias do antecedente, e lica ao rumo de
50° SE., a cinco milhas de distancia.

Soba de Cua deSousa— Pedro Dias de Sousa.

É muito obediente, bem como os mais Sobas

da sua dependência, que todos pagara o dizi-

mo por fogos, e prestam a sua gente para o

serviço de carregadores por ajustes livres. A
principal senzala fica qninze milhas ao N. do
presidio.

•

FORTALEZA

Os gentios não avassallados e rebeldes mais

próximos são: para o NE., Manja-Golungo,

que d 'antes obedecia e pagava tributos; para

oN.,o Mallolu; para o NO., o gentio)Canangu.

Todos os rumos indicados n'esles apooU-

raentos são magnéticos, e a variação, a meia

distancia do Bembe, era nesla epocba de IV
NO., e ao presidio de Encoge tf NO.

Bembe, 6 de Julho de 1858.

Jo»è Baptista de Andrade,

Governador do Ambrii.

DE ENCOGE.

A Paiol dn pólvora.

B Casa da guarda e arrecadação.

C Prisão.

D Quartel de pau a pique barreado.
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\\\U:\ 110 CONSELHO ULTRAMARINO.

PARTE NAO OFFIC1AL.

ANGOLA.

NOTICIA DO SERTÃO DO BAIXrNDO,
VOU CANDIDO DE ALMEIDA SANDOVAL, 1887.

O Balundo c situado debaixo dc 11° 35"

de latitude sul. O Bihé e Undullo, ao oriente,

limitam o Balundo: ao norte estende-se até

mesmo ás hortas do Qucnze; ao sul o Ambo
e a Zamba; ao occidente as serras da Quipcia
(baluarte natural do Balundo) o separam e de-
fendem do gentio ultra monta no.
O Balundo tem cento e oitenta milhas de

comprimento, sobre noventa milhas em sua
maior largura : seu clima é similhante ao clima
de Portugal. Aqui os ventos são periódicos; o
máximo do frio experimenla-se nos mezes de
Maio, Junho e Julho, quando o vento sopra
do sul. Em tempo secco a transparência da
atmosphera apresenta o bello azulado de que
se gosa nas partes meridionaes da Europa,
principalmente nos mezes dc Março e Abril

;

e por isso parece encontrar-se no Balundo uma
primavera perpetua.

O terreno do Balundo é fértil pela grande
abundância de saes vegelaes, que contém. Ar-
vores, que nascem espontaneamente, crescem
em pouco tempo, e formam frondosos arvo-
redos.

Aguas crystalinas, prados, bosques, montes
e serras reúnem em si muitas das bellezas na-
luracs que na Europa se encontram, e que a
incansável curiosidade com avidez busca e
admira.

O Balundo é muito povoado: a polvgamia,
que em outras partes do globo é avessa á pro-
pagação da nossa espécie, aqui se vê conse-
guir seus fins; o que sem duvida é devido á
benignidade do clima.

O gentio do Balundo é forte, sóbrio e co-
rajoso na peleja; mas seu caracter é revol-
toso, grosseiro, atrevido, velhaco e ladrão.
A cbronologia do Balundo confunde-se com
ANN. DOC. DLT.—PARTK NÃO OFF. SERIE I.-

a mesma dc todo o gentio de Africa, que se

esconde nas trevas da antiguidade; em asquaes

permanecerá, se algum espirito curioso e crea-

dor não der ao Balundo, por novidade, sua

particular mythologia, em a qual Platão re-

presente o primeiro papel.

O Balundo, por insultos repetidos que fez

a pessoas pertencentes a Portugal, soffreu em
1774 a invasão do seu território pelas armas

portuguezas; as suas povoações foram destruí-

das; seu soba foi preso e levado para Loanda,

onde terminou seus dias; e em seu logar foi

posto um irmão do mesmo soba, o qual ficou

vassallo da coroa porlugueza.

O governo do Balundo é democrático. Este

gentio mistura ás vis humilhações dos orien-

taes a desenfreada grosseria do povo inglez

nas occasiões das eleições em Inglaterra. Os
sobas poupam e lisonjeiam os seus macotas:

estes são quem elevam um soba ao governo,

e também quem d'elle o derribam.

O soba actual, conhecido no reino de An-
gola pelo nome de Quibrandongo, e hoje no

Balundo pelo de Quionque-Vuque (águia), é de

gigantesca estatura; tem firmeza de caracter:

clle venceu a seu antecessor com as armas na

mão. Aquelle, veodo-se irahido por seus ma-

cotas principaes, preferiu a morte ao capli-

veiro; suicidou-se, e tragicamente terminou a

sua carreira.

O auctor da precedente notícia junta a ella

as observações seguiotes:
1.* O rio Quanza deve cessar de ser de-

marcação dos Bárbaros, e a Beringa, pequeno

paiz alem do Quanza, e que paga dizimo: e o

seu Golenbollen deve ser undado, e render

obediência ao governo, em vez de a render

ao soba Zasanga, situado ao norte do Quanza,

jurisdicção de Pungo-Andongo.
à.° O Haco. considerado meio vassallo, deve

ser reduzido a vassallo inteiro; e seu soba,

sobetas c patrões sujeitos ás leis de Portugal.

3.° No Haco, ponto central, encontram-se

)
dois caminhos para o Balundo: o primeiro,
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que deriva para oeste, vac passar pelas terras

do Tamba, soba que vive da rapina; e o se-

gunde, que se dirige pelo Mucende, por um
deserto de mais de sessenta léguas; n'elle se

commellem roubos pelo mesmo Mucende, as-

sim como também pelo gentio do Quisengue,

seu visinho.

4 ° A. estes gentios segue-se o Balundo, su-

perior a lodos, e a quem lodos temem e pa-

gam tributo, excepto o Ilaco.

Tornando finalmente as vtetls pêra o Ba-
lundo, deveriam aproveitar-se as boas dispo-

sições do soba actual; e sem grandes sacrifí-

cios feitos pelo Estado se poderia conseguir

que de novo rendesse vassallagcm á coroa por-

tugueza.

O soba do Balundo pede ao Governo por-

tuguês um Capilão-mór. Aquelle soba pode-
roso deseja obedecer a Portugal; porém como
a natureza do governo do Balundo seja demo-
crática, julgaria eu que, em todo o caso, vista

a divergência de opiniões que pode existir en-
tre seus raacolas a eíle respeito, no caso de
se lhe mandar alguma Auctoridade, esta Tosse

acompanhada por uma força suQicienle; e le-

vando o ramo da paz na mào, obteria segu-
ramente o resultado que se deseja, sem perda
de gente nem fundo.

Pareceu-nos que seria interessante juntar

aqui o seguinte extracto de um Otficio, datado
do I.° de Junho de 1776, em que o Capitão
General de Angola, D. Antonio de Lancastre,
dá conta da expedição que mándou contra o
potentado Balundo

.

«Tendo-se insurreccionado o gentio da ca-
pitania de Benguella, a ponto de se atreverem
a sitiar o presidio do Novo Redondo, matando
o Capitào-mor e alguns soldados, c ameaçando
o próprio presidio e fortaleza de Benguella, re-

solveu-se o Capitão General de Angola, D. An-
tonio de Lancastre, a castigar tamanha ousa-
dia, reduzindo-os a obediência e vassallagcm:
c para isso expediu por mar um corpo de cem
homens, da guarnição de Loanda, comman-
dado por seus respectivos Otliciaes, e outro
corpo de quarenta homens para guarnecerem
o presidio do Novo Redondo, levando em sua
companhia dois morteiros pequenos e duas pe-
ças de amiudar, dando a uns e outros todos
os. regimentos, ordens c directórios por que se
deviam governar e conservar sempre unidos
em boa ordem, áquelles para navegarem di-
reitos ao presidio de Benguella, e estes para fi-

carem no do Novo lledondo ; e todos com o pre-
ceito de marcharem em tempo devido, breve,
e assignalado em seus regimentos para os ser-
tões d aquella capitania a encorporarem-se com
a gente que já havia mandado alistar c pôr
prompia, assim da fuorra preta, e eiapaca-

ceiros, como dos moradores, seus escravas, e

aggregadoa de todas as povoações, e do pre-

sidio de Caçoada, e lodos debaixo das mesmas
ordens.

E porque o potentado Balundo, que se ha-

via rebellado havia já bastante tempo, e qoe
arrogava a si toda a soberania d'aquelles gen-
tios, era o chefe desta conjuração, e tinha

engrossado o seu partido, trazendo a elle aos

sobas mais poderosos da sua visinhança, e apa-
rentando-sa a familiarisando-se com outros,

chegando as suas forças até ás terras mais cir-

cumvjsinhas aos presídios de Loanda e conti-

nente do rio Quanza, viu-se o Capitão Gene-
ral obrigado a expedir ao mesmo tempo outro

maior corpo de exercito para marchar por

terra ; e indo alojar eu. o presidio das Pedras
de Pungo-Andongo, ali se ajuntaram duas
parles das guarnições dos mais presídios, lo-

dos os prelos de armas de fogo, a que chamam
empacaceiros, jagas e sobas v assa lios, que pe-

lejam de arco, com todos os mais auxiliares

que se poderám reunir; e formando um grande
exercito, saiu do dito presidio, levando junta-

mente duas peças de amiudar e dois mortei-

ros, marchando a ir atacar o mesmo soba Ba-

lundo na sua própria côrte, e depois encorpo-

rar-se com o que havia mandado por mar.

Com effeito o Capitão General veiu a con-

cluir com felicidade as suas expedições, ob-

tendo o melhor resultado das suas delineações,

sem vexame e sem oppressão; antes isentando

a todos os negociantes de servirem na guerra,

e recommendando aos Commandantes respe-

ctivos o seu auxilio e indemnidade, e man-
tendo aos sobas vassallos em perfeilo socego,

soccorrendo-os e protegendo-os em todo, de

tal sorte e com tão efficaz utilidade, que es-

tando aquelles sertões era continua guerra,

correu o commercio regularmente e de boa fé

como d'aules, não tiveram os reaes direitos o

menor detrimento nem quebra, e os povos se

conservaram em segura tranquillidade.

Durou esta guerra o decurso de doisannos,

por se encontrarem maiores fortificações do

que se imaginava, e estarem os bárbaros muito

destros no modo de peleja, guerreando com

união, fortaleza, e sem temor; usando de

grande ligeireza no tiro de mosquelaria, e vi-

vendo em guipacas muito bem delineadas, as-

sim nos baluartes, fossos e trincheiras, como

nas estradas cobertas cora que se defendiam

de todo o género de tiros, e por ellas iam sal-

vos buscar todo o preciso para a sua subsis-

tência.

E postoque a guerra se demorou todo este

tempo, não se gastou corotudo todo elle nos

combales, pelas paradas que tiveram as for-

ças, passagens de rios que vadearam, c in-
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vernadas que supporlaram, atem das opposi-

ções e resistências que. encontraram no ini-

migo, as qtiaes não obstante, linalmcnle ven-

ceram e destruíram trinia e tantos sobas, ar-

rasando- lhes suas guipacas, banzas, libalas e

terras; em cujo numero não entram vários

sobe tas seus confederados, que de todos mor-

reram alguns e Tugiram outros; concluindo-se

esta guerra sem despeza alguma da Iteal Fa-

zenda, com grande triumpho das armas por-

luguezas, e com a gloria de ficarem lodos

avassallados e sujeitos á devida obediência,

que alguns d'elles.nunca tinham reconhecido:

e chegando por .este modo o Capitão General

nio só a pôr tudo cm segurança, em paz. c

sem perturbação, mas ainda a abrir uma es-

trada segura por leria' ate os sertões de Ben-

guelta. fazendo ao mesmo tempo cnmmunica-
veis estes com os de Loanda, e igualmente que

se vadeassem de uma para outra parle sem

perigo, sem susto e sem receio, sendo ale en-

tão impenetráveis, e jamais vadeados em tempo

algum.

Finalmente chegou lambem o Capitão Ge-

neral a conseguir que fosse preso o potentado

Baluodo em uma das prisões da fortaleza de

S. Francisco do Penedo, c seu irmão o soba

Quingando; (içando de posse do seu estado,

e com a investidura d elle seu irmão Capin-
ganna, valeroso soldado e bel vassallo da co-

roa portugueza.

Por esla fórma se concluiu aquella guerra,

ficando em paz os povos do reino de Angola,
do de JBenguella e dos mais sertões dc lodo o
seu conlinenle. (Vid. Mappa junto do sertão de

Angola.)
»

CABO VERDE.

ILHA Dl B. THIAOO.

É debaixo da recente impressão de quanto
vj e observei ao interior d esta Ilha, que acabo
de percorrer, que agora escrevo a V. Ex.\

Já ha bastante tempo que eu tencionava fa-

zer uma digressão por toda a Ilha de S Thiago,
a mais populosa, a mais rica, e sem contra

-

dicção a mais importante d este Archipelago;
porém os muitos e urgentes negócios do go-
verno, que successivãmente se haviam aceu-
mulado, não me tinham até agora permit-
lido levar á execução este projecto, aliás ne-
cessário para o perfeito conhecimento d'esla

Ilha.

Na madrugada do dia 17 de Julho, acom-
panhado por algum» empregados,, e por varia»

pessoas notáveis d'esta terra, sai da Cidade

da Praia em direcção á Freguesia de S. Do-

mingos d'esle Concelho. Tres léguas dizem

na terra, que medeiam entre a Praia c o ceo^

iro da Freguezia de S. Domingos; pareceu-me

porém exaggerads tal medição.

As duas primeiras ieguas, ao sair da f raia

n'esta direcção, apresentam aos olhos do vian-

dante um terreno árido, inculta, e até mesmo
nesta epocba priiado da verdejante capa de

Itcrvinha. que logo depois das primeiras aguas

cobre a superlicie de toda a Ilha. Apenas al-

gum pequeno grupo isolado de purgoeira ve-

geta a custo na fraca argtla de um terreno

pedregoso de antiga alluvião; e o velho espi-

nheiro abrigado pela brí-a quasi a tocar o solo

com a sua rama raebilira. parece estar apon-

tando no esp.tço qual seja a direcção dos for-

tes ventos reinantes n estas regiões.

O que porém maravilha n'esle paiz é a pres-r

teza com que os quadros os mais variados e

da mais opposla natureza se substituem rapi-

damente a ponto de ser sufficiente transpor o

faile de um monte, que no paiz chamam e«-

teilo, ou chegar á extremidade de uma pia •

nura, que lambem designam. por achadas para o

observador se julgar em presença de uma trans-

formação lheatrai.

Com eíTeilo depois de vencer em 6offrivel ca-

minho dc pequena inclinação e em rampa duas

léguas de terreno, tal como o lenho descriplo, a

véu corre-se repentinamente, eo viandante pro*

longa a vista por uma extensa e fertH ribeira,

aonde as producções dos trópicos se confundem

com as da Europa em pomposa .profusão ; ali se

vèera as frondosas laranjeiras e limoeiros ea*-

laçados com os coqueiros, bananeiras e outras

arvores, destacando sobre viçoso tapete «erde

claro das abundantes plantações de caaoa, e

pelos flancos das montanhas que formam a ri-

beira se estendem as matas de purgueira até

ao .cume. É esta a ribeira de S. Domingo».

A formação geographica d esta parle do paii

fornece muila clareza no seu estudo, e pro-

porciona ao geólogo e observador pbilosopho

um vasto .campo para investigar <e «flectir.

A analyse das rochas que em grande parte

formam as vertentes da ribeira mostram a sua

natureza vulcânica, c a sua disposição em nu-

merosos estratos parallelos bem dislinctos in-

dica os d inerente* períodos de formação, por

outros tantos jactos vulcânicos dos antigos ca-

taclismos. Por outra parle a correspondência

das camadas parallclas em ambos os lados da

ribeira, a symelria da coroação, e a identidade

da espécie bazaltica, mostram á evidenoiaque

um grande esforço da natureza em antiga re-

volução vulcânica, abriu em terreno oulr'ora

compacto aquella enorme fenda, ^ue podero-
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sas correntes, como hoje não conhecemos, alar* |

garam c profundaram.

Caminhámos uma hora por bom caminho
praticado no fundo da ribeira, c nas suas en-
costas, descobrindo ao longe pela frente os

altos montes da Freguezia dos Órgãos coroa-

dos de rochas caprichosamente recortadas, e

d onde julgo a Freguezia tirou o nome.
Fomos descansar cm uma boa e commoda

casa de campo, mui bem situada no centro

da Freguezia de S. Domingos, e dominando a

parle mais larga e mais cultivada da ribeira,

próximo ao sitio em que eila se bifurca.

A casa em que descansámos e passámos a
noite pertence a Pedro Semedo, abastado e
industrioso agricultor, Tenente Coronel Com-
maudante do Batalhão de Infanteria de se-

gunda linha d esta liba.

No dia seguinte sai de maubã com destino
para a Freguezia dos Picos, no Concelho de
Santa Calharina; porém teodo-rae demorado
em diflerentes pontos, e particularmente na
Freguezia de S. Lourenço dos Órgãos, com o
fim de investigar vários negócios de interesse

publico, que faziam o principal objecto d'esta

digressão, fui ficar ao logar da Longueiro, ainda

jj*
Freguezia dos Órgãos. O caminho que até

S. Domingos, com algumas alterações de pouca
monta, pode ser excellente, por onde já hoje
transitam carros, e pôde mesmo vir a servir
para carruagens, torna-se já péssimo e nalgu-
mas partes perigoso, para transito a cavallo,
de S. Domingos para os Órgãos, cm conse-
quência do variadíssimo accidcnlado do ter-
reno e das irregulares camadas de rochas,
que em partes revestem o terreno. A varie-
dade de quadros que a natureza apresenta
nesta jornada, ora deleita o viandante pela
sua amenidade e viço de sua vegetação vigo-
rosa, ora lhe cansa a allenção pela monotonia
de sua aridez, ora finalmente o aterra, mos-
trando-lhe o fundo abysmo onde precipitada-
mente vae descer e onde um fio de prata cor-
tando sumptuosa alcatifa de verdura lhe sorri.

No dia 19 passámos da Freguezia dos Ór-
gãos pura a doa Picos no Concelho de Santa
Catharina, e os caminhos cada vez mais Ín-
gremes e escabrosos obrigaram frequentes ve-
zes os mesmos temerários a apear-se.

Demorei-me algum tempo na igreja dos Pi-
co», aonde ouvi Te Dcum, e pude observar da

da igreja, que é mui pitloresca, e do
mina uma grande parle da Ilha, ura quadro
dos mais agradáveis que o campo pôde ofle-
recer. Como a este tempo me seguisse uma
numerosa companhia de proprietários e nego-
ciantes das Ilhas e o proprietário Marcellino
Freire de Andrade, o mais importante d'esle
Concelho, insistisse em me obsequiar em sua

casa, que é mui próxima á igreja, para ali se-

gui com todos que me acompanhavam, sendo
precedido por alguns centenares de indiví-

duos do povo de ambos os sexos, que procu-

ravam festejar a seu modo a minha chegada

áquelle Concelho, com dansas e folgares, em
que desempenhava o principal papel o clássico

batuque nacional.

Fui muito obsequiado em casa d'este pro-

prietário.

Durante o tarde e noite seguinte caiu con-

tinuamente uma chuva miúda, que causou fe-

bre a grande numero das pessoas que me
acompanhavam.

No dia 20 saímos com destino para a ri-

beira dos Flamengos a quatro ou cinco léguas

dos Picos. A chuva que cessara havia deixado

os caminhos mui escorregadios nos fortes de-

clives, e com muita dificuldade e risco se obri-

gavam os cavallos a transpor os passos <liffi-

ceis. Entrámos na ribeira do Engenho, aonde

assenta o grande morgado d'eslc nome, e ali

descansámos um pouco, podendo observar parte

de uma das mais ferieis e cultivadas ribeiras

de S. Thiago. Aqui ficaram alguns doentes por

lhe ter augmenlado a febre, e continuei a jor-

nada seguindo em rampa por um passo mais

difficil, em que foi forçoso apear-me até en-

trar na Achada Falcão.

A Achada Falcão é o trato de terreno mais

plano, mais extenso, c mais bem situado de

toda a Ilha. É bastante elevada esta planura

para d ali se descobrir o Oceano, e uma grande

parte da Ilha do Fogo com o seu elevado cone

vulcânico, que parece fazer parte da mesma

Ilha de S. Thiago. Percorrendo esta planura

para o norte da Ilha, descobre-se pela direita

e a grande profundidade a espaçosa ribeira da

Boa Entrada, talvez a mais bel la e ferlil de

toda a Ilha, e pela esquerda a ribeira dos Fla-

mengos, aonde nos dirigíamos. Na Achada Fal-

cão gosa-se de um óptimo clima, e é um Jogar

mui próprio para uma boa povoação, e ali não

obstante a terra não ser mui forle, e não ser

regada senão pelas chuvas, poderá receber al-

guma cultura, arborisação e purgueira de que

absolutamente carece. Da Achada Falcão desci

á ribeira dos Flamengos aonde fui descansar

e passar a noite. O clima d'csta ribeira passa

por insalubre, e assim parece, porque ali adoe-

ceram algumas pessoas da comitiva. Na ma-

nhã do dia 21 seguimos pela ribeira dos Fla-

mengos para a sua foz, e chegámos ao meio

dia ao porto da Calheta, aonde ha uma pe-

quena povoação reunida, com algumas lojas c

armazéns para depósitos de purgueira e ou-

tros géneros de exportação, que barcos de pe-

queno lote ali vão receber. O porto da Çalhri*

é mau pelo seu pouco fundo, estreitos limites
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e difficil entrada, que só lambotes podem de-

mandar. E pela disposição das rochas e reci-

fes, que fecham a sua entrada, e pela grande

ressaca da cosia, é inaccessivel em algumas

epochas. Do 'porto da Calheta seguimos pela

costa de leste da Ilha para o porto de S. Thiago,

atravessando as formosas ribeiras de Germa-
nezes, aonde ha uma boa plantação de tabaco

e de canna, e a arborisada ribeira de Santa

Cruz, afamada pelos seus frondosos pomares
de laranjeiras. Em S. Thiago descansei algum
tempo, e pude observar a povoação, a qual

postoque disseminada cm grupos é bastante

graode; ali ha muitas lojas para negociar com
os chamados vadios do interior, c muitos ar-

mazéns para deposito de géneros de exporta-

ção, principalmente purga, que os navios ali

vão receber. Os grandes pântanos que ha no

centro da Freguczia e á beira-mar, alguma
cousa devem prejudicar a salubridade da po-

voação; porém a sua maléfica influencia nunca
poderá estender-se até á Cidade da Praia si-

tuada a cinco léguas, como muitos lêem ousado
aífirmar; porquanto o terreno arenoso de in-

filtração, em que os pântanos sc formam com
as aguas da ribeira que ali confluem, sendo
extremamente permeáveis dão passagem sub-
terrânea para o mar ás aguas que se estão

continuamente renovando. Não tendo os pân-
tanos communicação apparente com o mar, e

recebendo- continuamente agua das ribeiras,

não poderiam simplesmente pela evaporação
conservar o mesmo uivei, como conservam, se

a infiltração não estabelecesse a passagem das
aguas, o que aliás se conhece pela qualidade
do terreno. Portanto, como hasuccessiva reno-
vação nas aguas depositadas, o effeito não é
tão pernicioso como nos verdadeiros pântanos
de aguas corrompidas pela estagnação, o que
aqui se não observa ; pois em grande parte as
aguas são tão crystalinas que se vê o fundo do
pântano. Seguindo pelo fundo da ribeira de
S. Thiago entrámos novamente na Freguczia
de S. Domingos, aonde passei a noite para no
dia seguinte voltar á Cidade da Praia.

ACTO DE OBEDIÊNCIA, SUJEIÇÃO EVASSAIXAGEM QUE AO
MUITO ALTO E PODEROSO RFI FIDELÍSSIMO D. JOSÉ O I,
KOSSO SENHOR, E SEIS REAES StCCE-SSORES KV 7. > \S
MAOS DO ILLUHTRI88IMO B BXCELLENTISMIMO SENHOR

• HIANCMCO INNOCBNUO DE SOUSA COUTINHO, GOVER-
NADOR E CAPITÀO <;e\ekai. n'E.sTF»s reinos E SITAS CON-
QUISTAS, O POTENTADO HOLO MARIMBA GOGE POR SEUS
EMBAIXADORES D. THOMAS PLANGA-A-TEMO. HOLO-RJA-
QU1BALACACS B QU1ENDA.

1.*

Que elle°dilo Potentado se reconhece desde
agora para lodo sempre vassallo liei de Sua
Magestade Fidelíssima, prompto a executar

todas as suas reacs ordens expedidas pelo*

seus Governadores n'e?te Reino, sem que em
nenhum caso possa duvida-las, pena de ser

tratado como rebelde.

2.
'

Que por força das mesmas reaes ordens ad-

miltirá nassuns terras Missionários, dando-lhes

logar para edificarem hospícios, e exercitar

publicamente o Culto Divino, sem moléstia ou

embaraço, e com carregadores gratuitos para

se transportarem de umas a outras terras, como

bem lhes parecer.

3.
*

Que emquanto a Rainha Ginga cumprir de

boa fé a livre e segura passagem, pelas suas

terras, de lodos os negociantes e pumbeiros,

não poderá elledito Potentado fazer-lhe guerra,

nem ainda debaixo do pretexto do sobrinho

da mesma Rainha, que se acha nas terras d'clle

Potentado
;
porém que se ella embaraçar o com-

mercio, ou vedar os caminhos, e negar os car-

regadores, poderão elles livremente fascr-lhe

a guerra, até conseguir que o caminho esteja

franco e seguro para a devida execução das

ordens d este Governo, na forma que ambos

léenr ajustado.

4.
*

Que o dito Potentado Marimba Goge não

permillirá que nenhuma outra Nação, pelos

Mobircs, ou outros povos, faça commercio, e

resgate de escravos nas suas terras, e que pas-

sando alguns pumbeiros cora fazendas para

este fim os entregará presos ao Escrivão, para

proceder na fórraa que lhe será ordenado.

5/
Que elle terá Escrivão nas suas terras, ao

qual dará terreno em que possa formar feira,

com todos os mais negociantes, fazendo-os

juntar todos no mesmo logar para que não

possam fazer nem o commercio, nem desordens

estando dispersos; e que ajustará com o mes-

mo Escrivão preços certos e inalteráveis por

que hajam de vender-lhe os escravos e o co-

bre, os quaes nunca poderão alterar.

6.*

Que elle dito Polentado e seus filhos não

poderão nunca embaraçar as Leis e ordens

por que o Escrivão, e os mais negociantes

se hão de governar no dito logar separado

da feira, nem apprehender-lbe por nenhum

caso, nem por nenhum crime debaixo do pre-

texto dos seus Quituckis, as fazendas do com-

mercio; porém que no caso de cominetterem

os ditos brancos algum delicio contrario ás

suas Leis, e á boa fé e verdade do negocio,

requererão ao Escrivão para qoe immediala-
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mente o castigue, e sendo caso maior, o re-

meltcrão preso a esta capital para ror casti-

gado como merecer, ficando então depositadas

as fazendas em mão segura, por ordem do Es-

crivão, até serem entregues a quem perten-

cer.

7.'

Que soccedendo proceder mal o mesmo Es-

crivão, dará logo parte para ser expulso e

castigado como merecer. E de como assim se

obrigaram ao conteúdo em todos os sete capí-

tulos d 'este Acto de ohediei.cia e vassallsgem,

se assignaram os ditos Embaixadores em nome
do referido Potentado Holo Marimba Goge pe-

los poderes que para isso tem, depois de o ha-

ver feito o Ill.
n">

e Ex.
mo

Sr. Governador e

Capitão General d estes Reinos; osquaes Em-
baixadores se obrigaram apresentar no tempo

de seis meses, ratificado e assigaado pelo dito

seu Potentado este mesmo Acto, de que se lhe

entregará uma copia autentica «ssignada e sei-

lada com o sêllo grande das Armas de que

usa o mesmo Senhor. S. Paulo de Assumpção,

a oito de Julho de mil setecentos sessenta e

cinco. t= Antonio de Campos Rego, Secretario

d' Estado d'esle Reino, o subscrevi. =Log*r do

Sêllo=D. Francisco lnnoccncio de Sousa Cou-

tinhossSignal de D. TnomazXPIanga-a-Temo

= Signal de HoloX Riaquibalacaee *** St/real

deX QuiendassSignal -f- do Potestade* Ma-

rimba Goge Quimeua Binga, Senhor desta

Província sSignal de Marimba Hollo. se-

gunda pe>soa do Potentado. E eu que fiz w
signaes a rogo d elles, por não saberem ler

nem escrever. «s* Vaç." Simoes de Oliveira.-—

Registado a foi. 264 do Liv. 3/ de Homeaa-

gen*=lf«0O.

TABACO DE ANGOLA.

O Governador Geral de Angola remelleu ae

Conselho Ultramarino amostras de laba<o pra-

diizido em akuns distrielos d'aquella Pr©»i»-

cia. as quaes o mesmo Conselho, por assim *

julgar conveniente, fez examinar na respectiva

Fabrica do Contrato do Tabaco, pam se co-

nhecer da sua qualidade. E como o resuJlade

de tal exame pôde ser de interesse, especial-

mente para os agricultores da sobredita Pro-

víncia, que porventura se queiram dedicar á

cultura d esta planta, por isso se publica a re-

lação que abaixo se^tie, das alludidas amos-

tras, bem como o resultado que vae em frente,

do exame a que. se procedeu sobre cada uma

delias na mencionada Fabrica do Tabaco.

laçao émm mm—Urmm de tabM* coibida Emum feita mm Fatortc» do Tabaco, r-mt

declaração da> localIdadea da* amoatraa de tabaco recebida» em

«ac foi produzida. *•» «•» • «••"Ç** rm trr '

9 GOLVNOO ALTO.

1 Charutos Charutos bons, forte*, gostosos, jnas mal fei-

tos e de iolha escura.

t Tabaco preparado em trança Este tabaco preparado em trança não pode ter

n'esta Fabrica consummo algum.

3 Tabaco em folha Este tabaco era folha é de imito boa .

i Tabaco da Virgínia (focinho de boi) Este tabaco em folha è bom.

B Tabaco preparado em trança Este tabaco preparado em trança não pode ter

nesta Fabrica consummo algum.

6 Tabaco preparado também em trança . Este tabaco preparado em trança não pôde ler

n'esta Fabrica consummo algum.

7 Tabaco em folha Este tabaco em folha está ecquisaioio, mas não

deve ter sido mau.

msTmcTo nr. amiuca.

8 Tabaco preparado em trança Este tabaco preparado em trança não pôde ter

n'esta Fabrica consummo algum.

• Tabaco em folha Este tabaco cm folha é só próprio pira inte-

rior de charutos ordinários, por ser íolba

estreita e .curta.
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10 Tabaco em pilão

DIST* ICTO DB CUtNOO.

11 Tabaco em folba

li Tabaco em forma

13 Tabaco preparado em trança .

.

14 Chiroloa

N. M. Todas as amostras de tabaco em fo-

lha (.'* 3, 4, 7, 9 e 11) estio seceas, ma*

conhece-se perfeitamente a sua hon qualidade.

No caso que os callivadores destes tabacos

seguissem o methodo dos cultivadores de tabaco

dosEsiadosUnidos. que é embarricar a folha com

todas as recommendações exaradas no folheto

q«e o» ara. Caixas Geraes publicaram e dis-

tribuíram em 1849 a bem da cultura da folha

tataca, receber-se-ía aqui a folha das posses-

nôes fresca e com toda a força da fragrância

que tbe é própria. O Mestre desta Fabrica,

• $r. José Joannis, que cuidadosamente exa-

minou as amostras em questão, declara que

chegando a folha fresca e com fragrância, po-

deria esta folha supprir completamente o con-

summo do tabaco Kentucky, tanto para rapé

como para charutos.

Fabrica do Tabaco, 4 de Fevereiro de 1857.

Rodolfo Cambiaso, Director.

DÍDIA.

MUiOUAZ. B INPOBMAÇÀO DAS FHTOMAS PO&TUGCSZAS
NA COSTA Dl MALABAR.

Tem a mesma origem e representação da de

Sorrate com o direito particular e venerável

de serem os Directores de Calicul, por uma
concessão antiquíssima do Imperador Samorim
e de Mongalor, por outra similhanle da Rai-

nha tio Canará ambas devidas á indicação e

politica dos jesuítas reputados os chefes, pro-

tectores e juizes privativos dos cbrisláos de

qualquer Nação que sejam residentes em seus

Dmrictos, com excepção de poucos casos re-

servados ao governo dos dominantes. Esta pre-

rogaliva inestimável, contribuía muito para o

respeito e consideração que sempre leve a ban-

deira portugaeza entre os povos christãos pelo

auxilio e asylo que achavam n'eila, e entre os

outros, pela emulação e assistência que dese-

javam conseguir; e obtiveram muitas vezes

segundo o animo e allençôes de que se faziam

dignos oaDirectores, geralmente a ltendidos dos

Este tabaco em pilão não pode ter nesta Fa-
brica consummo algnm.

Este tabaco em folha é de muito boa qualidade;

está porém se<co.

Este tabaco cm forma não pôde ter n esta Fa-

brica consummo algum.

Este tabaco preparado em trança não pôde ter

nesta Fabrica consummo algum.

Charutos bem feitos, gostosos, de bom tabaco,

porém fortíssimos.

Soberanos do paiz, antes da invasão de Htder

Allihan.

N'esia epocha desgraçada e fanesta aos Prín-

cipes c povos do Malabar, gentios e mouros,

e em particular aos christãos e europeus de

todas as Nações, dc que este tyranno usurpa-

dor, ainda mais, o monstro seu filho e sucees-

sor Tipú Saab, foram aniquiladas e expulsas

as mesmas feitorias e bandeira de Sua Mages-

lade tanto por effeito da ambição, odio e bar-

baridade d estes conquistadores, como por ou-

tras indiscrições c grosseria dos nossos dire-

ctores que por desgraça eram n'aquella con-

junctura critica e delicada de uma eleição tal,

como foram tantos de Goa que foram as pri-

meiras causas de perdermos os estabelecimen-

tos e consideração que adquiriram os primei-

ros heroes da nossa conquista. E com effeito

nem elles mereciam nem solicitaram, nem o

estado de Goa lhes assistia com o auxilio e pro-

tecção que ainda então poderia, e por conse-

quência de lodos estes motivos notórios se per- ,

deram linalmenteaquellas feitorias deqoea tra-

dicção conserva a memoria e uma justa saudade.

Pela destruição de Tipú caiu toda a costa

Malabar inclusivè Calicul sua capital e Mon-

galor do Canará em poder da Companhia in-

gleza, seja por effeito da constante generosi-

dade, civilisação e tolerantismo do Governo

desta Nação, ou da politica e da alliança que

ella ostenta com a nossa, é certo que os cha-

mados da protecção porlugueza e christãos que

na phrase da Índio equivale ao mesmo, foram

restituídos e os seus padres, missão c igrejas

a toda a liberdade c igualdade que gosam os

seus próprios vassallos nativos.

O exemplo que o mesmo governo, guiado

pelos referidos princípios, e algumas applica-

ções amigáveis e opportunas do actual Dire-

ctor de Surrate, c de seu irmão, que conser-

vavam estreitas connexões e tratos com o Ge-

neral Duocan e principaes membros do seu

Conselho, deu na ullima revolução e conquista

que fizeram em Maio de 1800 d este princi-

pal porto tio Indostão, de maadar «ofiservar
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Da mesma acquisição a bandeira e privilégios

da nossa feitoria, apesar da conlradicção que
alguns d'eslcs fazem, a sua actual soberania

é talvez a prova mais notória que os inglezes

na Índia lêem dado da sua alliança aos por-

luguezes, por ser no mesmo facto em que elles

provaram a sua ambição e espirito da con-

quista e monopólio docommercio, resuscilando

n'elle a reputação nacional no conceito de mais
de duzentos mil habitantes e trinta Nações dif-

ferentes de que hoje se compõe Surrale.

É fundado nestes exemplos, e na constante

e feliz harmonia que subsiste entre o Governo
de Bombaim, e o nosso actual de Goa que
Loureiro excitou n'este a reclamação e resta-

belecimento das feitorias do Malabar, seja de-

baixo d'esla denominação asiática e antiquada,
seja como annexas ou visconsulados depen-
dentes do Cônsul Geral, segundo a nova de-
nominação e caracter que S. A. R. lhe man-
dou dar a favor do mesmo F. G. Loureiro.

Porém a guerra e outros obstáculos da con-
junctura, e a reflexão de que conviria mais en-
trar em uma tal negociação depois de alguma
insinuação oflicial, c com auxilio da Córl£ com
a de Londres, decidiu o informante a differir

esta applicaçâo para esta opporlunidade de a

expor á consideração de S. A. R. por meio
dos acluaes sábios, patriotas e zelosíssimos Mi-
nistros, a quem tem a honra de apresentar esta

Memoria e de quem espera que a façam pesar
com allenção pia c paternal com que o mes-
mo Senhor olha e promove a prosperidade da
Nação, e com tanta gloria para o seu Governo
felicíssimo c dos mesmos Ministros que o in-

formam e cooperam para tão justos e ventu-
rosos fins.

Mais de quarenta mil almas christãs que
existem nos sobreditos portos de Mangalor,
Calicut e outros do Malabar, c que por uma
tradicção e devoção gloriosa se dizem ainda e
são tratados pelos seus mesmos Soberanos co-
mo portuguezes, e os seus Vigários naturaes
e os Missionários da Propaganda que viram
sempre a nossa bandeira e as nossas feitorias

como o asylo, o refugio c o exemplo para que
as fundou o zêlo, e o amor da gloria que di-
rigiu os seus primeiros instituidores, os nave-
gantes e commercianles que dependem d elias

para a facilidade, communicação c segurança
dos seus tráficos, bemdirào todos a, lia e eter-

namente o Nome de S. A. R. peio, restabele-
cimento das ditas feitorias e pela sua inter-

venção Poderosa c Real para solicitar-se com
este a liberdade e exercício da Religião Santa
nas Igrejas, e propriedade que lhe usurpou o
antecedente conquistador mouro e bárbaro.
Uma similhanlc negociação amigável e res-

pectivamente própria e honoravel ás duas Na-

ções, parece mesmo ser uma consequência <k

nosso tratado da cessão de Bombaim aos iis;

glezes que foi o primeiro passo ou porta quc*e

lhe abriu para a sua grandeza actual e famosa

na índia, e quando se queira commetler ao

Governador Capitão General da Índia, se não

parecer assumpto digno da cororaunicação im-

mediata das duas Côrtes, presume o informante

que o nosso aelual, fazendo-se-lhe essa recora-

mendaçào bem positiva, será mui capaz dai;

cumprir, pelo zêlo que tem da Religião, trato

e boa intelligencia com os actuaes Governos

inglezes de Bengalla e Bombaim.
Atem d'este motivo essencial da gloria <

propagação da Religião que dirigiu os primei-

ros heroes da nossa conquista, e ainda oecupa

toda a consideração de S. A. R , e só basta-

ria para decidir a Sua Real Deliberação a fa-

vor deste restabelecimento, ha outro segundo

e grandemente digno da Sua Paternal Allen-

ção, e vem a ser o da necessidade e depen-

dência absoluta que lêem os seus vassallos de

Goa do commercio e trafico do Malabar, para

se manterem, e subsistirem por sete ou oito

mezes do anuo do seu arroz, tabaco e outros

géneros c provisões da primeira classe que o

nosso território produz apenas nosannos mais

férteis para quatro ou cinco mezes, coroo o

mesmo General c seus Ministros reconhecem

plenamente, e por repetidas e bem lastimosas

experiências que técm d'esta. verdade pratica

e notória.

Finalmente, sendo incontestável e a Iodas

as luzes grandes e muitos interesses de reha-

bililar e restabelecer estas feitorias, seja de-

baixo d'esle antigo caracter e da annexaçio

que S. A. R. fez delias ao Consulado Geral

de Malabar, seja como Visconsulados da sua

Nomeação na forma da Novíssima Carta Begia

confirmada cm 26 de Janeiro de 1802, deve»

estes solicitar-se para gloria c bem publico

da Nação, senão pelos meios e mediações pro-

postas, ao menos pelos officios próprios do lo-

gar e interesses do mesmo Cônsul actual Fran-

cisco Gomes Loureiro, conferindo-se a este a

commissâo e recommendaçãoofficial de S.A. R.,

para em seu Real Nome promover e solicitar

os propostos estabelecimentos com o accordo

e assistência do mesmo General já recomraen-

dada na mesma Carla Patente c dos An." que

felizmente conserva no actual Governo e Con-

selho de Bombaim.

A este fim e de se expedirem os Officios ne-

cessários por qualquer dos meios c expedien-

tes que se propõem, recorre e supplica Lou-

reiro a allenção benigna e a mediação de

V. Ex.* com o Príncipe Regente Nosso Senhor,

e Ministro competènte e do Seu Conselho.

Lisboa, 28 de Fevereiro de 1802.
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PARTI* NAO OFFICIAL.

AP01TAKW» PIMO-GEOGRAPIHCOS

SOB BIB A

FI.ORA DA PROVÍNCIA DE ANGOLA NA AFRICA EQUINOCIAL

SERVINDO DE RELATÓRIO PU ELI >l IN A 11

Á(* EIXC V

DA KXPLOnAÇAO BOTÂNICA OA MES1ÍA PROVÍNCIA

EXECUTADA POll ORDEM DE SUA MAUESTA DE VI DEUSSIMA

. PELO DOUTOR FREDERICO WELWITSCII

Paulo de Loanda, Junho 18Õ8)

INTRODUCÇÃO

Tlio inounUiD Flora of wvstcrn Africa U wholly

unknowD ; and of iu probablc naliire evco »c can

forn» no irue»«.

. (Sit W IIOOKEH, Bolang of Siger KrptáilU,*

A exploração phylo-geographica de um vasto

paiz, situado todo elle na zona equinocial, como

Angola, encontra não somente no clima e na

particularidade das estações, consideráveis c

bem conhecidos obstáculos, ma» lorna-se ainda

mais dificultosa pela natureza dos vários ter-

renos, de que a superfície do paiz se compõe, c

pela qualidade da vegetação mesma, com a qual

estes differentes terrenos se acham cobertos;

não fadando das dificuldades embaraçosas do

transporte e do trato, sempre mais ou menos

melindroso, senão desgostoso, com os abori-

gines, os quaes, receiando prejuízos de qual-

quer investigação, feita nas suas terras, em-
pregam todos os ardis possíveis para aniquilar,

ou ao menos transtornar os esforços do cui-

dadoso viajante.

A maior parle dos obstáculos aqui aponta-

dos já não me era estranha, quando Tui in-

cumbido da tão honrosa quão árdua missão da

exploração scientilica d esla Província. Tam-
bém a influencia paralysadora das doenças en-

démicas da zona tórrida não me era desco-

nhecida, c por isso não esperava licar de lodo

isento do tributo, que forçosamente havia de

pagar ás moléstias reinantes, em um clima

equinocial; mas confiado nimiamente na mi-

nha então assas robusta saúde, não allribui

áquellas influencias toda a devida iiuporlan-

ANN. DO C. ULT. PARTE NÃa OFP.— SERIB I.

cia, e d'esie meu talvez perdoável engano

rcsultar&m-me os maiores embaraços, que não

poucas vezes contrariaram os mais esperanço-

sos planos da exploração, causando-me demo-

ras penosas e censuras pouco merecidas.

E como embaraços-analogos, aos que acabo

de mencionar, se oppõera aos viajantes scien-

lilicos em quasi todas as terras da Africa tro-

pical, não é para admirar, que tanto a Flora,

como a Fauna, e bem assim a eslructura geo-

lugku d este mysterioso contjnente, sejam até

agora apenas conhecidas em fragmentos, e mes-

mo esles restringidos aos paizes situados na

costa, cmquanto que a maior parte do vastíssimo

interior, e mórmenle as terras elevadas e mon-

tanhosas, os altos planos c serranias conti-

nuavam a licar, apesar de muitas e enérgicas

tentativas, e de numerosas victimas de assi-

gnalados naturalistas, uma terra incógnita.

Foi principalmente por este motivo que eu

preferi, tendo apenas explorado uma limitada

parle do litloral da Província, dirigir as mi-

nhas investigações n'uma linha transversal

para as serranias e os altos planos do interior,

em logar de continuar a encetada exploração

ao longo da costa ; e os resultados, que, ape-

sar de não poucos revezes, d'est'arte foram

alcançados, e que sobretudo na parte pbyto-

geogrâphica não deixam de ser assas curio-

sos c importantes, parecem justiflear a conve-

niência do meu plano, cuja execução tou aqui

relatar só aphorislicamenle, guardando a ex-

posição ulterior para a narração circunstan-

ciada da minha viagem.

Depois de haver dedicado perlo de um anoo

á exploração das terras da beiramar, desde

Quizembo ao norte do Ambriz, ate á foz do

rio Cuanza, na extensão de mais de cento e

vinlc milhas geographicas da costa, progredi

successivamente, e quasi sempre nas visinhan-

ças do rio Zenga ou Bengo, para o interior,

c chegado á povoação principal do districto

de Golungo Alto, chamada Sange, distante da

costa umas cento vinte e cinco milhas geogra-

— DEZEMBRO 1858- 75
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phicas para leste, e situada no centro de

montanhas cobertas dc variadíssimo arvoredo,*

escolhi este Ioga r paraquarlc} general e centro

das minhas futuras operações exploratórias,

fazendo d'ahi curtas digressões nos sobados

circumvisinhos, c viagens mais compridas den-

tro ou alem dos limites do ditlriclo, conforme

as estações, os meios de transporte e a mi-

nha saude o permilliam.

Consagrei quasi dois*annos completos a

prescrular este extenso território montanhoso,

t5o rico em vegetação, quão diflicil de explo-

rar, por ser pela maior parte coberto de den-

síssimas malas virgens, c atravessado por ín-

gremes serranias; epara augmcnlo dos emba-
raços as febres endémicas não faltaram, e o

escorbuto não tardou de inolcslar-nie por va-

rias vezes.

Quando algum tanto restaurada a minha
saude, prosegui a viagem para leste, c che-

guei, depois dc ter visitado alguns pontos mais

interessantes do districlo dc Ambaca, ao pre-

sidio de Pungo Audango, cujo recinto dc pe-

nedos gigantescos se lc.va.ula no meio dc um
vasto oceano de florestas verdejantes. Desti-

nei este logar para o segundo centro das mi-
uhas explorações no sertão» e fiz, durante oito

mezes, numerosas e cada vez mais proveitosas

digressões, visitando repelidas vezes as mar-
gens do poderoso rio Quanza, a serrania de
Pedras dc Guiga, c estendendo as minhas
viagens ale ás vistosas ilhas de Calomba, e ás

extensas matas entre Quisonda e Condo, si-

tuadas na visinhança da grande calaracta do
mencionado rio, na distancia de perlo dc du-
zentas e cincoenta milhas geographicas da cosia

atlântica. Na volta d estas torras para o dito

presidio Iralei de explorar as salinas do sobado
de Quilage, c as magnificas inalas, já ateno-
sas já pantanosas, mas sempre riquíssimas

cm vegetação, que se estendem na mai-gcm di-

reita do rio Quanza, c depois dc uma segunda
breve estada em Pungo Andongo, duranle a

qual dirigi as minhas digressões principalmente
aos matos ralos, situados alem do rio Luxillo,

na direcção ao dislricto dc Cambambc, regres-
sei, atravessando oulra vez o dislricto de Ani-
baca.^ ao meu aposento anterior cnl Golungo
Allo, d'onde, teudo dedicado algum tempo á
necessária coordenação das minhas collccçõcs,
segui viagem para a cidade de Loanda, aca-
bando assim meu tirocínio Irienntil no ser Ião
de Angola,.

Juntando idealmente os pontos extremos
que cheguei a visitar nestas miuhas via-
gens, por linhas rectas, vè-sc, que o territó-

rio por mim visitado, e por parle explorado,
forma quasi um triangulo, cuja base de perlo
de cenio e vinte milhas geographicas dc com-

primento, descansa na costa atlântica, e cujo

vértice chega até a Banza de Quisonde, si-

tuada na margem direita do rio Cuanza, c

distante umas duzentas e cincoenta milhas geo-

graphicas para leste da embocadura d este

mesmo rio no oceano atlântico.

Em lodo este território, que abraça approxi-

madamente uma superíicie dc quinze mil mi-

lhas geographieas quadradas, foram observa-

das e colligidas ires mil duzentas vinte e sele

diflcrenles espécies dc veget&es, pertencentes

a ceuto setenta c seis famílias ou ordens natu-

raes, c para mostrar a maneira como estas nu-

merosas espécies, tanto as indígenas como as

cultivadas, se acham distribuídas sobre a men-
cionada supcrlicie, elaborei o mappa pkyt^geo-

yraphico, que vae aqui junto, e cuja redacção

não somente tornou necessário numerosíssimas

averiguações no extenso herhario que fiz da

Flora Angolense, mas lambem exigiu a cuida-

dosa revista comparativa de um grande nu-

mero de apontamentos esppciaes, feitos para

cslc lim durante as viagens da exploração.

Doveudo ser reservada uma enumeração cri-

tica dc todas as espécies dc plantas, mencio-

nadas por ora só numericamente, como quo-

tas dc famílias no dilo mappa, para a occasião

em q«c as respectivas coliecções se acharem

coordenadas o classificadas competentemente,

resla-me todavia fazer algumas observações

acerca da disposição das matérias no referido

mappa, e dar as explicações necessárias dos

siguacs empregados nas columnas d'clle.

Como já fica dilo. o annexo meppa piíyto-

aeotjrapluco é destinado a dar uma iéia appro-

simuila do numero c da qualidade das espécies

de cegttlaa que compõem a Fiora da Provinda

de Auyola, mostrando ao mesmo tempo a ma-

neira da distribuiçãocliorographicaúa&famúiês e

espécies, cucon iradas no mencionado território.

Consta este mappa de ires secções, cujo con-

teúdo é como segue:

A secção i mostra a chave das divisões e

grupos superiores, relativos à Flora Angolense,

com as quotas estatísticas das espécies inbe-

rentes, até agora por mim encontradas no ter-

ritório d esta Província.

A secção ii desenvolve as cohortes ou clas-

ses cm que os referidos grupos superiores se

dividem, mostrando lambem as quotas das es-

pécies observadas, relativas- a cada uma das

cincoenta c sele classes.

A secção ih contém a enumeração de teda>

us familius naluraes dc plantas, das quaes, no

território indicado, foram encontradas uma ou

mais espécie.» indígenas ou cultivadas, e é di-

vidida em sele columnas, que encerram as ma-

térias seguintes:

Columna w.° 1. N'esla columna se acham
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dispostas em ordem systcmatica, e grupadas i pecies n'clles romprchcndidas, julgo todavia

nas competentes classes, já na secção 2.* de- poder asseverar, que as referidas quotas não

signadas, todas asfamilias naturaes, até agora ] hão de allcrar-sc muito com as rectificações

por mim encontradas no território angolensc.

O systcma que segui n'csta coordenação é o que

se achadesenvolvido na bem conhecida obra fun-

damental do Doutor Endlicher, com o titulo dc

Genera plantarum, secundum ordines disposila.

As alterações, ou autes modificações, que

me ri obrigado a fazer tanto no seguimento

como na denominação dc algumas classes c fa-

mílias, eram reclamadas pelas leis vigentes da

nomenclatura moderna, ou necessários cm con-

sequência de rectificações feitas por outros phy-

thographos, depois da publicação da menciona-

da obra; mas cm lodo ocaso, onde me permitli

uma altecaçSo, juntei á denominação por mim
estabelecida, os synonymos correspondente,

para d'cslc modo evitar qualquer equivoco.

Alem da referida obra do Doutor Kndlicher,

consultei constantemente o celebrado Appendix

n." 5, to Captain J. K. Tuckeys Narrative of a*

Bxpedition to explore lhe River Zaire, e«*ta ge-

ralmente conhecida obra prima do engenhoso

Robert Brown, obra que deve ser considerada

e apreciada como o Evangelho da Flora tro-

pico-ãfrieana.

Muitos c mui proveitosos esclarecimentos en-

contrei lambem na Mora Nigritiana, publi-

cada por Sir W. /. líooker, e bem assim na

ultima edição do Venetable Kingdom do profes-

sor /. Lindley; emquanlo ás mais obras, que

se acham publicadas sobre a Flora da Africa

tropico-oceidcntal, como as Floras de Sene-

gambia, de Otcar, e outras, achei-mc restrin-

gido aos apontamentos que cm outro tempo

extrahi d'estas obras, em diffe rentes bibliolhc-

cas c museus botânicos de Londres e Paris; a

obra do professor Elias Fries sobre os Fun-

gos 4a Guiné, c o tratado dc Afzeiius áeerca

da vegetação de Serra Leoa, ainda nSo con-

segui have-los, nem tio pouco as varias publi-

cações sobre as plantas da Gviné dos srs.

Shnmacher e Thonning.

A colvmna n.
é
2 indica o numero das es-

pécies, tanto indígenas como cultivadas, que

de cada uma das famílias foram encontradas

no território d'csia Província; e a esto respeito

mister 6 observar que empreguei todo o des-

velo, a fim dc que estes dados estatísticos se-

jam o verídico manifesto de todas as espécies

observadas e colligidas, calculando as quotas

dasespecies dc cada família nao somente confor-

me as noticias apontadas durante as digres-

sões, mas lambem mediante repetidas consul-

tas dos exemplares eonservndos no herbario

angolensc; e postoque similhantes cálculos só

podem ser exactamente estabelecidos depois da

classificação c revista critica de todas as es-

taturas, e talvez somente o serSo cm algumas

classes muito vastas, como as glumaccas, le-

guminosas, etc.
,
cujas numerosas espécies nem

sempre se deixam distinguir sem reiterados

exames e reciproca comparação.

As eolumnas n.
v
' 3, i c 5, que agora se se-

guem no mappa, representam três principaes

dtgraus ou regiões, que se suecedem no paiz,

o qual, como é sabido, sc vae alteando gra-

dualmente na direcção da costa para o inte-

rior, do ocridenle para o oriente; e porque

a observação tem mostrado evidentemente que

estns «/rrTfflrT gnirlnacs do terreno estão cm

relação intima com as roriãções do clima e

da vegelaçito que n'cllc sc encontram, cilas

podem ao mesmo tempo ser consideradas co-

mo limites ou terrenos nainraes dc outras tan-

tas regiões de vegetarão; pois percorrendo a

Província, partindo da costn para o sertão,

como por exemplo dc Loanda para Pungo An-

dongo, Observa -se por varias vezes, e sempre

em determinada proporção com o acréscimo

das distancias da costa, e com o angmento da

altura dos terrenos solrre o nivel do mar, uma

quasi completa mndnnrn dá vegetação cirenm*

risinho; e postoque ostas variações nem sem-

pre, e nem em toda a parte se apresentam

repentinamente, ha todavia muitos sitros onde

a transirão da vegetação para outra, inteira-

mente differenté, se denota tão rápida c ião

pronunciada, que até aos vjajanteá menos at-

tentos se torna evidentíssima, ma nifestan do-

se não somente na ntudança dá physionomia

geral das paisagens, c nas graduações do co-

lorido dVttas, mas também, e talvez com maior

evidencia, na qualidade tspèeijlcà, e mesmo no

porte c tamanho dos vegelaes.

atilado por estas indicações, offerecidas pela

natureza mesma, c fundando-me nos preceito*

concernentes á phylo-geographia geral, jul-

guei dever distingir, n^sta Província de An-

gola, ífM diferentes regiões de vegetação, que

são as seguintes;

A região 1 * qual convém chamar regido

littorat, e que comprehende as terras da beira-

mar até sessenta ou setenta milhas no Interior

com a elevação snecessiva até mil pés ingleses

sobre o nivel do oceano atlântico (cotnmna do

mappa n.° 8J.
A região 2.*, que sc pôde denominar regxão

montanhosa, e que se estende desde os limites da

região antecedente até cento e cincoenta mi-

lhas no interior, levantando-se até dois mil t

duzentos ou dois mil c tresentos pés sobre •

nivel do atlântico (colnmna ».* 4 do mappa);

e finalmente
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A região 3.\ que se devia chamar região

alto-plana, a qual principia n'uma distancia de

cento e cincoenta milhas da costa, c se dilata

para leste do continente, ainda muito alem
do ultimo termo das minhas explorações, lendo

ji na distancia de duzentas e cincoenta mi-
lhas da costa atlântica uma elevação de perto

de ires mil e quinhentos pés sobre o nivel do
mesmo oceano (columna do mappa n.° 5.)

A região littoral comprehende alem do ter-

ritório submarino, em que vegetam as Algas ou
Phyceas, todas as extensíssimas areias ao longo
da costa, por partes ricas em mui curiosas e ele-

gantes Halophylas ; seguem-se pois as collinas

áridas, alternando cora planícies dilatadas co-

bertas de capim rigido, ou de plantas gordas
ou espinhosas, e só raras vezes interrompidas
por solitárias Adansonias (ímbondeiros), ou por
bosques de Euphorbias arborescentes, e de Acá-
cias e Capparideas pouco viçosas; somente nas
margens dos rios a vegetação se mostra lu-

xuriante, aindaque pouco variada.

A região montanhosa c principalmente ca-
racterisada pela frequência e singular belleza

de magestosas mala» virgens, em cuja som-
bra sempiterna numerosos Filhes (Fetos) e

multiformes Órchideas se occullam; e não me-
nos pela fertilidade incrível de extensas vár-
zeas, sempre verdejantes, onde até varias plan-
tas herbáceas chegam pelo seu desenvolvimento
a formar nítidas florestas passageiras; esta re-
gião é lambem a pátria predilecta da tão for-
mosa, quão util palmeira do azeite (Elais gui-
neensis Lin.), cujas magnificas coróas adornam
era toda a parte os valles, as encostas, e até
os cumes de altas montanhas.
A região altoplana dislingue-se sobretudo

pela immensa variedade da sua vegetação, e
especialmente pela multidão de plantas aro-
máticas e bulbosas, pela luxuriante verdura
de seus extensos prados, bem como por uma
particular elegância de muitos vegelaes, tanto
herbáceos como arborescentes. Os riachos, em
quejá a região antecedente abunda, encontram-
se n esta ainda mui frequentes, emquanto que
as matas, postoque extensíssimas, são mais ra-
las e mais baixas, deixando assim maior campo
a vegetação rasteira, a qual por esta mesma
rasão se torna variadíssima, brilhando com
ioda a pompa da zona tropical.

Hesumindo o que acabo de expor respecti-
vamente ao caracter particular de cada uma
das três regiões, observa-se que a aridez e a es-

cassez da vegetação caraclerisam a primeira re-
gião.; que na segunda reinara a fresquidão e o
huco dos indivíduos; e que na terceira predo-
minam a variedade e a elegância das espécies.

Era aqui o logar de annotar as temperatu-
ras médias e mais phenomenos meteorológicos

particulares a cada uma das mencionadas re-

giões, mas como estes cálculos exigem unis

delida revista e comparação dos respectivos

apontamentos, devo rcs-crvar este capitulo para

a occasiào, quando tratar circunstanciada-

mente da Flora e da Fauna Angolense; en-

tretanto não posso deixar de observar desde

já, que a temperatura média annual de Angola

nunca poderá exceder 28° do tkermometro cen-

tígrado, e talvez apenas chega a 26* ou 27'

da mesma escala (ou 77-84° F.), emquanto

que a da região 3.*, em particular, por causa

da sua considerável elevação sobre o nivel do

mar, de certo não passa alem de 21° do cen-

tígrado, ou 70° do Fahrenheit; deve-se por

conseguinte reputar um tanto exagerados os

cálculos, que elevam quasi ao dobro esta tempe-

ratura média de Angola, publicados cm algumas

obras recentes, e devidos sem duvida á imper-

feição dos respectivos iuslrumentos, ou talvez

mais ainda ao methodo menos circunspecto das

observações.

Acabando de esboçar as feições mais emi-

nentes das três regiões de vegetação, cm que

se divide o território da Flora Angolense, cum-

pre-me ainda explicar os vários signaes que

empreguei nas ires columnas n.*
(

3, 4 c 5

do seguinte mappa, para designar com brevi-

dade a distribuição especial das differentes fa-

mílias naturaes dentro dos limites d'eslas tres

regiões; estes signaes são quatro, c têem as se-

guintes significações.

O signal < denota que a família respectiva

(justaposta) augmenta em numero de espécies,

na direcção da região, em que se acha collo-

cada, para a região seguinte ou superior; e

quando o mesmo signal se acha posto em to-

das as tres columnas que apresentam as re-

giões, isso quer dizer que a família assim de-

signada augmenta em numero de espécies gra-

dualmente, desdç a praia até o ultimo termo das

minhas explorações; como, por exemplo, acon-

tece com as Asteraceas, família n.* 84 do mappa.

O mesmo signal virado > indica o contra-

rio do caso antecedente ; a saber : que o «ti-

mbro de espécies da correspondente família di-

minue na direcção para a região seguinte.

O dito signal, posto em pé /\, designa que

ou toda a família contigua, ou certas espécies

d'ella, são particulares á região assim desi-

gnada, e quando qualquer família só se acha

representada por uma única espécie, esta foi

encontrada somente nas regiões que trazem

o dito signal.

O zero 0, denota, que na região com elle

marcada, não foi encontrada nenhuma espectt

da correspondente família, o que também vale

respectivamente as espécies cultivadas dispos-

tas na columna n.° 6.
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Varias outras particularidades, que dizem

respeito á distribuição das espécies n'eslas três

regiões, acham-se apontadas na columna ul-

tima do mappa.
k columna n.° 6 dá a enumeração com-

pleta de todas as plantas que encontrei culti-

vadas no paiz, referidas ás suas respectivas

famílias naturaes; e também acham-se mencio-

nados nesta mesma columna todos aquelles ve-

peiaes, cuja futura introducçãoe cultura n'esta

Província julguei possível e proveitosa debaixo

do ponto de vista económico ou commercial.

A columna n.° 7 finalmente contém obser-

vações mixlas, mormente sobre o modo da dis-

tribuição numérica das famílias visinhas, so-

bre espécies notáveis em respeito á belleza, ra-

ridade, c applicação económica ou medicinal,

mencionando também a maior parle das Her-

vas e fructas silvestres que são comidas pelos

indígenas, cOm a denominação delias na lin-

gua bunda. Ao mesmo tempo encontram-se

apontadas n'esta ultima columna as differen-

tes espécies de gommas, resinas e madeiras que

são fornecidas pelas respectivas arvores, e que

servem ou podiam servir para o commercio

ou para a construcçâo de habitações e fabrico

de instrumentos agrícolas.

Explicando assim tanto o conteúdo das sele

columnas, como os signaes nellas empregados,

segue o referido mappa.
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MAPPA PHYTO-GEOGRAPHICO DA FLORA ANGOLENSE.

lo I.«

CHAVE DAS DIVISÕES B «RUPOS SUPERIORES COM O NUMERO DAS ESPÉCIES ENCONTRADAS NO TERRITÓRIO ANGOLENSE.

FUSTAS CRTmGAHJlS.

A. ACOTYLEDOIÍEA8 (Vid. Famíl. n.« I até 29 d* secclo III).

PLA!iT48*PBiREB06A«16.

t47

B. MOXOCOTYLEDONEA8 (VM. Famil. n.« «O até 60, secção III) 530

I«.

APRAtAN (Vid. Fam. 61-81. secção UI) 124

b. <, \ itn-J i \i \h .1 Fam. 82-109, secção III) 664 1:660

c. DIA 1,11'I.íihh (Vid. Fam. 110-176, secção III) 872

mcniaroM j*. cntHirapM «*M
Somraa total das espécies observadas no território anftolense 3:22

(.) Esta* espécies supplementares consistem, parte em exemplares ainda nao
contrados cm estado imperfeito, exigindo estudos comparativos, para serem determinados, e parte em
ou variedades, cujo valor especifico por ora ficou duvidoso.

SECÇÃO

DESENVOLVIMENTO SYSTBMATICO DAS COHORTES OU CLASSES COM AS QUOTAS ESTATÍSTICAS

DAS CORRESPONDENTES A CADA CLASSE

-

AC0TY1.ED0XEAS.

Ciasse I. Alga*— contém espécies 1 36
Classe II. liebenes 105
Classe III. Fungos 290

48Classe IV. Hepáticas

Classe V.

Classe VI.

Classe VII.

Classe VIII

Musgos— contém espécies 86
Filiei í ou Fetos 73

Hydropterides 2

Selagines 7

310
34

Classe IX.
Classe X.
Classe XI. Helobiaa 2
Classe XII. Coronárias 68
Classe XIII. Artorbiza 9
Classe XIV. JE.padana. 20

M0W0C0TYLKDOKBAS.

Classe XV.

Classe XVI.

Classe XVII.

Classe XVin. Spadicifloras

Classe XIX. Falmeirat .

.

Gynandraa— contém espécies. .41

.17

. 3

.18

. 8

Ca DICOTYLEDOXEÀS.

Classe

Classe

Classe

Classe

Classe

Classe

Classe

Clause

Classe

Classe

Classe

Classe

Classe

Classe

Classe

Classe

Clnsse

XX.
XXI.
XXII.
XXIII.
xxrv.
xxv.
XXVI.
XXVII.
XXVI II.

XXIX.
XXX.
XXXI.
XXXII.
XXXIII.
XXXIV.
XXXV.
XXXVI.
XXXVII.

Coníferas

.

Hydrotrichas
Amcnttcea* (ou Juliflo^is).

Oleraceas
Tl

1

7
3

ti

51

ft

1

Tanchagens 2
Aggrcgadni 140
Campanulinas 5

Caprifolias 130
Contortas 104
Nuculíferos 80
Tubiflora* 84
Fersonadas 99
Fetalanthas 20
Siscanthas 53
Corniculodas 6

XXXVIII. Polycarpicas 31

Classe

Classe

Classe

Classe

( liasse

Classe

Classe

Classe

Classe

Classe

Classe

Classe

Classe

Classe

Classe

Classe

Classe

Classe

XXXIX.
XL.
XLT.
XLJI.
XLIII.
XLIV.
XLT.
XLVI.
XLVII.
XLVI II.

XL1X.
L.

LI.

LU.
LIII.

LIV.
LV.
LVI.
LVII.

Farietales..

.

Peponiferas

.

Opuncias . . .

llic

23

4

17

34

í

3i

Guttiferat 9

Hesperideas 23

Samarifcras 2"

Folygalinas . . 14

Franguliformes 32

Tricoccas 56

Terebintbinas 36

Gruinales 10

Calicifloras 47

Myrtifloras Si.

Rosifloras 3

Crypto-amns .

Phaiicrogamas

tESC.no s.i it %i

.

Total das espécies

Acotvledonea*-

Monocotyledoneas . .

.

Dito supplementares

.

Dieotrlédoneaa
Oito supplementarcs.

747

. 530

60

1

,l:fi60

590)

I-

2:4*0

1:890
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SECÇÃO 3.'

DESENVOLVIMENTO SYSTBMATICO DAS FAMÍLIAS OU ORDENS NATURA ES, COM AS QUOTAS ESTATÍSTICAS DAS

DE CADA FAMÍLIA E A DISTRIBUIÇÃO QUANTITATIVA D*ELLAS NAS TRÊS RF.CIÕES

DE VEGETAÇÃO DO TERRITÓRIO ANCOIJBNSE.

da Flora Angulco-se.

1

I.Cla**—

Í.Vmm.

Classes ou Çohorles
"
« = .*
« 3 *
e j <
j S t>

B » S
a JB v
Z ^ "°

%

2. C*nl>rvn-

tá

i

o
«a

'Sc—

>

to s

e

aS

i

m g

« v-
o—

>

\ ilfí.1

!

136
\

3.

> >

>

<

/ 1 > A

Espécies cultivadas

da* respectivas

Famílias.

A

Observações mixtas

mórmente

choroíraphicas.

A maior parte das espécies

d'e*la vasta etnsse habita nas

agua» pouco profundas da coi-

ta do atlimtico.

A» Dialomaceas sâo em geral

muito raras em todo o territó-

rio; algumas espécies de Dm-
midiaeea» porem encontrani-

sc cm grande frequência

agua» estornada* da 1.* re-

gião, e part»CBlar«e»»e abun-

dantes silo— Ceotterivm Lu-

nula Nitzsch, e Clotterium

Digitus Ehrcnb.

Também as Conftrvaceas, to-

madas n'este prospecto, como

h& mais Famílias de Alga

sentu lathri, sSo geralmente

menos frequentes do que nas

aonasextralropicaes; o género

Claàopkora predomina, tanto

nas aguas doces como no Ocea

no; aa espécies de Oscillaria

só apaarecem em numero li-

mitado na eotnçlo chwvosa,

mas sfto vividisslmas relativa

mento ao movimento dos la-

mentos ; ua 3/ região pro

duzem-sc varias espécie* de

Sctftonema em immcnita quan

lidade e de multíplices c&res,

sendo uma espécie destegene-

ro a que, prodigiosamente mul-

tiplicada, oceasiona a côr pre

ta da* peiudot de Punge An

dongo, chamados vulgarmente

Pedras Xegras.

A extraordinária escasse* de

Fucaeeat, em uma extensão

tSo considerável da costa, é

diflicil de explicar. Poucas es-

pécies dc Sargattum c nenhu-

ma de CyUoteira foram en-

contradas. Algumas grandes

espécies dc Ilatrachetpermum

povoam os riachos de Pungo

Audongo crescendo cm consor-

cio com iluas espécies de Po-

dostenton

.

As Ceramiaceat (Rhodophy-

ceaa) s&o roais numerosas do

que as Fucaccas (,!!), e assas

variadas em géneros ; as Coral-

/ineiMsilo raras! Umadiminuta

espécie dc Bottrychia habita
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Classe» ou Cohortes

e Famílias naturac»

da Flora Angolense.

5. < hlliairUN.

I I 1.14 IIIM S.

6. Callcluceaa.
(Cnniothalnmi Fr.)

7. 4iraplil«leait.
(Ideothalami Fr.)

;

8. Verrucarla
côas.
(Gastrothalaiui Fr.)

9. Parmolta-
ceaa.
(Hynienolhalarai Fr.)

5" *>

j |

p|Í
s s a

• tu
,

105

I

-
I

o
MS

'Si

CS —

>

o
s

I

IJ

j5

<
X

I

o
MS

•
*> M
S3 1

<

<

<

E»|>ecies cultivada»

da» respectivas

Família».

A

Observardes mulas

mormente

chorographica»

.

nu cascas das Rhiiophorat ; e

o pequeno grupo da» Etcama-
riat é representado por uma
provavelmente nova espécie de

Hiidenirandtia, a qual abun-

da nos regatos da t 1 região,

tingindo as pedras on rochas

submersas com malhas cor de

sangue.

As Chmracea» nlo slo fre-

quentei em parte nenhuma do

território ; algumas espécies de

Xitella encontram-se mu la-

goa» da 1 .* regiio, e uma Cia-

ra habita na» salinas do inte-

rior. acom|wnhada com a Rup-

pia marítima.

Na 1.* e região quasi

toda a vegetação l.cbenosa é

somente articula : na 3.* re-

gião porém tornam-se mais

numeroxas e também mais des-

envolvida» as espécies aaxí-

colat.

\s Graphideas slo principal-

mente frequentes nos tronco*

de Celtidtat, Arterarpeat , Ma-
rartas e Euphorbiacrat : as

espécies dos géneros Grapkit

Fr. e Glyphit Ach. sio nume-
rosas.

Muitas e curiosas espécies de

I , miraria € Trypethelium

abundam nas cascas de tron-

cos velhos das Figueira*, Ar-

tararpeai, e mormente das E*-
phorbim* arbareteente*.

As Parnieliaeeat da regiio

liltoral consistem principal-

mente em varia» espécies de

Rumallina e Raccella, e de

mui pouca* Parmelia» crmtta-

ceat.

Na» matas da £.* regi*o ap-

parerem Parmeliat folionas,

e poucas espécie» de Stiela,

l tnea, com algumas Leeidea*.

Da* Coll' manas ha aumente

Ire» ou quatro espécies. Na 3.*

região abundam a Pmrmelia

I» i forala e a Vtnea /latida,

manifestando numerosas varie-

dades.

A Urzell* (Ractellm fueifar

mis Ach.) que fornece um gé-

nero tio valioso de exportação

d
,

esta'" Província, cresce «

craitde abundancÍH nos trunco*

e ramos de. todoa oa vegetae*

lenhosos ao longo da costa

mesmo a» Rhizophora* e La
guru u la riat da praia achaav

by Google
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Espécies cultivadas

Fiimilin.«.

li. liueofaccn*.
^Hyphomyeclcs Emil.)

JS. Lyropcrdn-
rea».
Kinslcromyccte* En-

dl.)
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13. «tthncrln-
rettM.
(Pyn.-norm cries En-
di.)

<

>
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Observações miitas

móVmenle

cliorop-aptaleas.

se, nilo rara» veies, coberta»

d'esle Lichcn ;
entretanto con-

vém observar, que elle nío

passa os limites da reziao lil-

toral, e tanto na í.» tomo na

3.* região nunca encontrei

nem seauer vm «nico exem-

plar! Em uma distancia de

15 ou 20 milhas da praia, a

t'r:ella torna-se cada vez mais

rara, e dewipparecc totalmen-

te, losoque principiam a» ma-

tas virtren*. Sendo este vege-

tal, tilo importante paraocom-

mercio de Angola, qtiasi ex-

clusivamente corticola, depen-

derá a continuação da produc-

ção (Telia da cxhtcncia e con-

serração do arvoredo na re-

gião litloral !!

As Uredinaceas nilo appare-

cem em tamanho numero de

espécies n'este pai», como em

terras extrntropicao* ;
quasi to-

das as espécies somente se mos-

tram esporádicas; porém uma
espécie de Antennarin, infesta,

mórmente na 1.* c 8. 1 região,

frequentemente a.« folhas de li-

moeiros c laranjeiras, ícracom-

tudo prejudicar muito a quali-

dade das fructas delles.

Mui variadas opecie* de 3f«-

coracea», cuja veactaçao sede-

sipna geralmente com o nome

de Bolor, abundam demasia-

damentedurantea estaçãochu-

vofa, e infestam com incrível

rapides todas as collcrçoes de

Historia Natural, cansando,

apesar de continuados cnidà-

do«, estrabos deploráveis

Uma notável e mui curiosa es-

pécie de Podason ( Pod. Loan-

dente Welvr.) creoce frequen

temente nos areaes do littoral

;

varias e por parte novas espe

ciesdosRcneros Bucuia, Phal

lus e Ctalhrui encontram-se

nas matas da «.' e 3.» região;

também ob*ervei duas espe

cies de Geatler, mas estas sào

raríssimas; uma nitida es|>c

cie de Stemonttf» rtasef «obre

folhas vivas de uma
ta!!

Tanto as Sphacriat (Esphc-

lias) como outros peneros d'cs-

1a família, sao muito numero-

sas nas matas virtren» de í.*

e 3.* região, offerecendo fór
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Espécies cultivada*

dai respectivas

Família*.

MM
Observações mixtas

mormente

mas particularmente curiosas,

c «ioda pouco conhecida*. Un
elegante Rhytitma vive na* to-

lhas de varias figueiras.

As Agariraceat produsem-fe

em notável abundância, mór-

menle na í.* e 3.* região, mas

a* especiesapparecemquasi ge-

ralmente *6 em numero limi-

tado de individuo*; o género

Volyporut, o mai* numerou
em espécie* eleganti*»ima->, já

offerece um monstruoso repre-

sentante na região littoral,

aonde este Cogumelo cresce

no* tronco* (vivos!) da* En-

phorbia* arborescente*, e *e

torna sobretudo notmvrl peU
vittditnÍtnal*zfk»»fhorÍ€9yiK

d elle emana durante as noites

da estação chuvosa ; uma se-

gunda espécie de Ptlypirvi

photphorctcente observei ao re-

cinto de Pungo Andongo; o

Pelypornt umgminema Fries.

é muito vulgar nas matas da

3.* Resçilo.

Entre varias espécies de Co-

gumelos comestíveis (Vitúm ou

Guicúm dos indígenas) que se

encontram, aindaque nto mui-

to frequentes, em todas as tres

regiões, è a mais notável um
gigantesco Agarieua. que cres-

ce nas malas ralas de Panda,

no presidio dePungo Andoago,

sendo um dos mais saborosos

cogumelos que conheço; lam-

bem nos contornos de Loanda

ha uma espécie pequena muito

saborosa.
,

A» Ricciaceos crescem em to-

gares argilosos ao longo de re-

gatos na 8.», e em sitio* hu

midos dos mais altos

na 3.* região ; a vegrtaçAo d'ei-

las é muito ephemera, e so-

mente em annos de chuvas co-

piosas e prolongadas ellas che-

gam ao perfeito desenvolvinieD-

to; em annos de pouca chuva

nem o mais pequeno vestígio

d'ellas apparece.

Duas espécies (ou variedades

de uma emesma espécie) eacoa-

tram-se frequentemente em ti-

tios pantanosos na viainhaaça

de riachos e nascentes na

e 3.* região; uma terceira es-

pécie muito curiosa e provs-

velmente ainda indescripta, fui
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chorographicas.

17 MArcnantla-
cea».

nlanw
*

V. — MUIMiOM.
iv. Bryaceatu

•
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sá observada em barrancos hú-

midos de Pungo Andongo ; to-

das as tres espécies pertencem

ao bem conhecido género An-
tkoetrot.

Estas Hepática» bordam

,

como na Europa, as fontes e

os regatos com luxuriante ver-

dura; algumas espécie» porem
checam SÓ raríssimas veies to
estado de perfeita fruclificação.

As Jungermannia» abundam
nss matas virgens da £.* re-

gilo, cobrindo os troncos, ra-

mos e até as folhas de arvo-

res e arbustos; mas custa en-

contra-las era frucliAcação: os

rhiiomas de Orthiieat para-

titã* e de Rkiptalit, e bem as-

sim as hastes das Vellotiat

da S. 1 região, são muitas ve-

ies guarnecidas de delicadas

espécies d esta Família.

As Bryaceat que faliam, bem
como as Hepáticas, na região

liltoral, apparecem numerosas

na região e ainda mais va-

riadas na 3.* região. Apenas

o OttublepharuiH albidum se

encontra raríssimas veies nas

palmeiras dos sítios mais ele-

vados da região littoral Os

ruusgos da região montanhosa

té>m o porte de Fi$i(den$, Hy-
pnum, Heokeria, Neckera t

elc.{

na região 3.* junlam-se a es-

tas, varias espécies de Brgnm,

Polylrichum (!!) c algumas

Ugmno$tomoidtat ; uma espé-

cie de Bryum, muito similhaa-

te no Br. argenttum da Eu-

ropa, è frequentíssima nas ro-

chas do presidio de Pungo An-

dongo, emquanto outros sítios

dos mesmos penedos se acham

cobertos de um musgo *#A«-

«A0ÍaV«(talvct uma espécie de
W n/i /i ii >> 7 i nrillAl imita Der-j^eucopnanei /, oijuai hum*
feiUmente os Spkagnetas da

Europa.'! As Velluia» c as Ca-

ctaceat dos rochedos de Pun-

go Andongo, sempre coberta»

de parasitas, nçaialham tam-

bém espécies particulares de

vi —Fluem ou

Fetos.

«0. Polypodia- 56 A < > 0

1

Bryaceai.

As Ptlypodiaeeat são muito

frequentes nas matas virgens

da c nos togares penhas-

coaos da 3.» região. Uma es-

pécie de CeraUpterU é o uni-
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Espécies cultivada»

das respectivas

Famílias.

Obscrvaçõc* luixtas

iiiúruieulu

21. Ilymcno-
pliyllaccA».

«2 «leiclicnl»

A

A

co feto que encontrei na Re-

gião littoral; logoque se en-

tra na £.* região, appareceo
a cada passo, mais números*!
e mais variadas, as espécies

dc Filices, tanto terteatres como
parasitas, e entre estas ultimas

torna-se mais notarei um ma-
gnifico Platycerium muito dif-

fereate do de Serra Leila, e

bem assim uma espécie de Po-

lypodium trepador, que maU-
sa os troncos velhos das matas

virgens com risonha verdura.

Uma espécie de avenca,
(Adiantum apricanum R. Br?)

muito similhante á avenca

portuguesa, cresce em grande

abundância á borda dos ria-

chos, nos DistrictosdeGolun-

go Alto, Cazengo, Demitas e

Ambaca.
Os Filices arborescente*, de

que já na £.* regilo se mos-

tra uma pequena espécie, são

representados na 3.* região

por uma magestosa Cyatke*,
[C. Angolentit Welw.), a qual

adorna com indisivel graça as

margem dos regatos no recinto

de Puugo Andongo. Em geral

quasi todas as Polypodiace**

da 3.' região sío dinerentes
em espécie, c muitas até no

género, das da 2.» região, of-

ferecendo frondes mais recor-

tadas ou mais estreitas, c ge-

ralmente lambem mais rijas e

compactas. Uma linda espécie

de Gymnogramme,com as fron-

des douradas na face inferior,

que cresce nas fendas dc rochas

mais elevadas do presidio de
Pungo Andongo, é sem duvida

um dos fetos mais elegantes de
toda a sona tropical.

Duas espécies d'esta vistosa

família foram encontradas nas

matas virgens mais densas e

sombrias, cobrindo rochas ao
longo de regalos ; a terceira es-

pécie è parasita sobre rhixo-

mas de outros fetos maiores,

mas todas cilas slo plantas ra-

ríssimas, e não sc desenvolvem

com perfeição, senio em aunos
de chuvas copiosas « as**»

prolongadas, c em sítios ouJr

nunca penetram o» raios sola-

res. Todas foram observadas

no Districto deGolungo Alto.

Um féto trepador, a GieicJu-

nía Hermanni R. Br..
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Famílias.

A

A

A

mormente

habita nas bordas de inatas

elevadas do sobado de Quitem-

bo-Quiacalubia (Districto do

Golungo Alto) é o represen-

tante d'e»ta família no territó-

rio angolense ; esta mesma es-

pécie cncontra-»c também no

interior do Ambri».
Duas espécies de L.ygodium,

ambas ellas mui elegantes tre-

padeiras, adornam as matas vir-

gens da 2.* regiSo í as tres res-

tantes pertencem ao género

Schixaea e sSo particulares á

Flora de Pungo Andongo ; uma
d'ellas provavelmente formará

um género novo, o que já o

porte, um tanto diferente,

parece indicar.

As Miralliaceat se acham re-

presentadas por um magnifico

fito de 6 até 8 |>és de altura,

o qual apesar ds ser uma plan-

tahcrbAcea, imita no porte uma
arvoreninha, e somente cresce

nas inalas mais densas e húmi-

das da J2.' região; se for nova

deve ser chamada, conforme

a pátria, Maraltia a-thiopica.

É muito notável, que todas as

espécies encontjadasd'esta fa-

mília, pertencem sem excepclo

ao género Ophioglossum , em
quanto que os géneros propria-

mente tropicaes, como Ophio-

derma e Helminlkostachys,^

foram observados. (Vid. Nol.

«las Observações conclusiva*.)

Uma nítida espécie de Azella

encont rei, em consorcio de Pis-

tias c Ceratophyllum , nas

aguas quietas do Rio Cuije,

perto de Quibindc, na 3.4 re-

gião, e bem assim, aindaque

mnis rara. no rio Quanza ; ella

parece ser dlflcrente da Azella

pinnatn R. Br., e assim a de-

signei com o nome de Azolla
|

aelhiopica; felismente ella se

encontrou com fructifieaçio.

A Mtrsitaca, que habita nos

riachos da 1 .• c nas aguas es-

tagnadas da 3.» régiâo, é muito

similhante á Aíar*. quadrifolia

da Europa ; cila pprém não foi

encontrada em estado fructi-

fero.

A u n ica espécie de Iseetesq

foi observada, nio é planta I

Digitized by Google
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Espécies cultivada»

das respectivas

Família*.

Entre as espécies culti-

vadas d'esta família «lo as

mais importantes o Miiha
(Mastmiot indigeaaas, Zea
Aí«ys L.), o Arrn (Ori-

xá nativa L.)t e a Ciana
iaee, (Sacckaruin offici-

narum L.), das quaes o

milhoâ geralmente culti-

vado em todas as três re-

giões, emquanto a canna

doce se cultiva mormente
na 1 .* região, e muito me-
nos na ; o arrox produx

sobretudo na 3.* região,

onde extensas várzeas tão

aproveitada» para a cul-

tura «Teste cereal.

Também algumas varie-

dades de Sarghum, que os

pretos chamam Mastam-
bala, slo cultivadas em
maior ou menor porção em
todas as tres regiões.

O Mattango (PeniciHa-

rta spec.) e o Luc* (Eleu-

tine eereúlii Ehr.) são

principalmente cultivados

na 3.* região, onde tam-

bém se cultiva o Trigo

(TrUicum); mas esta ul-

tima cultura deixa ainda

muito para desejar, tanto

no modo de amanho con-

Observações mixtas

raúnnente

de semear, como na qua-

lidade do producto.

Alguns indígenas curio-

sos, habitantes da re-

aquática, mas sim terrettre,

crescendo em pequenos céspe-

des, de altura de um palmo,

nos prados arenosos, um tanto

húmidos, no meio de matas

ralas, também areien tas, que

se estendem entre Punge-An-
dongo e o Aia Quanta.
Uma espécie de Lycopodium

cresce em densas camadas no

cume de lodos oí penedos do

presidio de I*unga-Aaáango. e

por conseguinte em terrenos

ridiasimos; as mais espécies

habitam nos sítios húmidos e

sombrios da região, e per-

tencem ao género risinho de

Selaginella, imitando mais ou
menos, tanto no porte cmo

no modo de vegetar, a bem
conhecida Selaginella denti-

culai* de Portugal.

As Gramíneas
uma parte considerável de to-

da a vegetação do pais, tanto

em relação ao numero avulta-

do das espécies, como em res-

peito á multidão dos indiví-

duos, pois muitas espécies tio

plantas eminentementesoclaes,

queoceupam extensíssimo* ter-

renos em uniforme espessura <

uma Bragrottia (Saagalolà

dos indígenas) cobre vastas

extensões da beiramar ; e na

região montànhosa apparecem

varias gramíneas com incrível

rapidex em todos os t

cultivados e mormente n'i

les que resultam de malas

derrubadas; as principaes en-

tre estas são a Marianga (uma
espécie gigantesca de Peniae-

tum, chegando de 10 até 45 e

mais pés de altura), o «Sfajsi

(Sacchorvm spec.?), euma gra-

mínea toda viscosa e fétida

(com o porte de Agrottis), a

qual os indígenas designam

com o nome de Dilangálm-

Chimba, e os colonos com o

de Capim melado. Os géneros

mais numerosos em espécies

sào o Panieum, Andrepegan

e Bragrotiit; e os chamados

matos de Capim, que não raras

vexes tícm léguas de extensio

,

«Ao quasi exclusivamente com-

postosde dinerentes espécies de

Panieum ede Anirepagon, ex-

ceptuando porém a S .* rearião

onde os matos de Capim peU
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espécie de Andropogon,

cujos rhitomas cheirosos

lhe fornecem um, como
disem, infallivel remédio

contra dores <le cadeiras;

elles dlo a esta gramínea

o nome de Sáco ou Sàcu.

Outra espécie de Capim
que, apesar de nâo se cul-

tivar, nasce em toda a

parte, mormente na 3.*

regiXo ,chamam Ntoqutoa
Sóco, e se serrem dos col-

mos d'e)lc para a fabrica-

çlo dos muito procurados

Balaiot, que slo uma sor-

te de cestos pequenos de
palhinha; esta gramínea

têxtil parece ser a Eleu-

tine indica, ou ao menos
uma espécie muito mi-
nha.

Devia-se introdusir n'es-

ta provinda a cultura do
Sorgko sanguíneo (Sor-

gnum rubent fV.) de que
os Marroquino* tiram a

tinta encarnada para tin-

gir os couros finos.

N.B. Em algumas var-

seas da beiramar, como p.

es., nas do rio Bengo e

Dande, cultiva-se também
o Saceharum tiolaceum

Jus».

Uma única espécie d'es-

ta tio numerosa ordem en-

contrei cultivada, n mes-

mo esta só em diminuta

quantidade; i ella uma
Scirpoidca de alto porte

que se cultiva em alguns

sitios dos districtos de Ga-

lengo c de Ambaca, por

cansa do seu rhisoma tu-

berculoso e aromático, o
qual em rosimento se dá
contra dores de ventre, e

principalmente contra a

colicn rentota. Os indíge-

nas dio a esta planta o

nome de Jtabela, e uma
variedade maior, cujas bas-

tes também servem para

o fabrico de esteiras, de-

signam elles com o nome
de Manda (Jindanda no

plural).

Uma espécie de Cgperut,

cujo rhisoma produs nu-

merosos bolbos ou tubér-

culos, torna-se murta pre-

jiidicialáagricultura.mor-

maior parto das veies constam

da acima mencionada Ma-
rianga.

As grnminmm da 3.» regilo

slo em geral mais delgadas,

tenras e brandas, e a*sim mai$

procurada» pelo gado raecum,

o qual nia te dá bem eom a

rígida, árida e tecem vegeta-

ção graminea da regido mon-

tanhata e da beiramar.

As gramíneas arboreteenlet

só apparecem na regilo alto-

plana (regilo 3.*), onde uma
espécie do grupo das Bambu-
taceat enfeita as matas virgens

á borda de regatos ; os pretos

chamam a este capim arbóreo

Quiambungo, e fabricam dos

largos canudos d'elle as

caixinhas de tabaco chamadas

N-Bttngo, que faiem um dos

necessários enfeites dos jano-

tas pretos.

As Cgperaceat abundam, co-

mo as Panicaceat, em todas as

regiões, diminuindo um tanto

entre os limites ds 1.* e I.'

rogiRu, o que também se ob-

serva em relaçio ás Panica-

ceat (ou Gramineat). Na 3.'

regilo apparecem as Cgpera-

eeat em tamanho numero de

espécies, que ellas em certos

sitios predominam sobre as

Gramineat, e desde Pungo-

Andongo até Condo tó do gé-

nero Cgperut foram observa-

das perto dc 50 espécies. Na
margem dos rios Cmije, trombe

e Quanta ha prados extensos

quasi exclusivamente compos-

tos de Cgperaceat, mormente

dos géneros Fmirena, Scleria,

Killingia e Cgperut; o Cg-

perut Papgrut h. cresce em

grande abundância ao longo

de lodos os regatos e rios, e é

de multíplice applUaçXo para

jangadas, tectos, esteiras e ou-

trosobjectos do uso domestico,

e de certo podia lambem ser

%
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n. AHfrolepl-
rica*.
(Wclw. mspt.)
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Espécies cultivadas

da» respectivas

Famílias.

B1,\STAS.
33. blciirolopi-
dciM.
(Welw. m*pt.)

34.

35. Xyridcns.

36.

nnccaN

A

A

mente na 2. 1 região, infes-

tando com extraordinária

rapidei a* searas de Gin-
guba; outra Cyperaeca do

grupo das Scleriaeeas, 6

com justa rasfto muito te-

mida dos pretos que tra-

balham nas matas, por ter

os caules c costas das fo-

lhas tâo acudas, que o

mais lere contacto d ellcs

causa feridas; chamam esta

Cyperacca Poeo ian Zam-
bi, o que significa Faca
de Deu*.

<

A

<

Observações mixtat

chorographicas.

vir para fabrico de papel, co-

mo já em outro tempo serviu

no Egypto pnra este mesmo
fim ; o nome d'este vegetal

mais usado entre os indígenas

é Mabú; dc uma outra espécie

de Cyperut, chamada Jigingt,

fabricatn-sc igualmente muito

boas esteiras.

Família que supponbo nova

e intermédia entre as Gluma-
cea» e Enantioblattat, esta-

belecida sobre um género ain-

da indescripto dc um porte

particular que chamei Antrt-

lepit, e do qual até agora cin-

co espécies foram observadas.

Xío foi sem longa hesitação

que me resolvi a introduzir es-

ta e a seguinte família como
novas, c devo considerar am-
bas como problemáticas, até

que os mestres da «ciência, á

vista dos cxemplares col Iigidos

,

confirmem ou rectifiquem as

rainhas propostas.

Família que igualmente jul-

go nova, fundada sobre um gé-

nero intlescripto muito simi-

lhante no porte e no modo de

vegetar ás Eriocavlateat, ma»
difTcrente d'cllas na estructura

dos órgãos fructificativos. A
Dirhrolepit putilla fWclw.)

imita perfeitamente no porte

e tamanho o Eriocaulon te-

plangulnre da Irlanda.

A escajsex de representante*

d 'esta curiosa c elegante fa-

mília no território angolcnse,

torna-se tanto mais notável

por se acharem descriptas per-

to de duzentas espécies, quasi

todas encontradas em paize*

tropicaes da America, A*ia,

Nova Hollanda c da Ilha de
Madagáscar.

Habitam as margens panta-

nosas do rio Quanta, e tur-

nam-sc notáveis pelo lustro

metallico dc suas hastes (col-

mos).

A multiplicidade e elegância

das espécies d'esta família

formam uma das feições emi-
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Observações mixla»
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da Flora Angolense E t S 1 * • «•« a
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s< °^

t*
fiimihas. cnoropraniucas.

3 O S « gO
94
"

nenles da vegetação, nos con-

tornos de Pungo Andongo, rt

1

t

do sitio de Pedras de Uuinga.

XI. IIELOBIAM.
£ A o A

/\
0 Plantas aquáticas que po-

voam a* margens das lagoas

da beiramar e da 3.* região.

XII. COBONA-
RIA*. •

A Flageilaria indica L. foi38. l?lair«* liaria»
ceais*

1 A
/ \

0 0 0
encootradada na* mala» pan-

tanosas do Ambrii, ma» ulo

se ncbou nos mais distrktos

da província.

1A 0 o A o Uma única espécie d'esla fa-

roas. mília, representando qnasi um
Colehicnmcm miniatura, cres-

ce nos prados húmidos de Pun-•

go Andongo.

40. Pontedera- 1 0 A 0 0 Habita as lagoas do districto

de Casengo, situadas na mar-

O Atiium Cepa L. (Ce-

bola) « AU. sativum L.

(Alho) cultivam-se, mor-

mente no districto de Am-
uaca. Apesar de haver em
Angola espécies indígenas

de Dracaena, a Dracaena
Drnra í. ilevin st*r intru-ja i It L 1/ li. Ul_ * J fl M» V

duiida para arbofisar a re-

gem do rio Moembege.

41. Liliacca». 63 < < <

•

A Saateiiera Angolensis W.

(IQ) dá óptimos filamentos

para cordas. As Liliaeeat, tio

raras na 1.» e 8.* região, ap-

parecem de repente em gran-

de numero no alto-plano de

Pungo Andongo. A Gloriosa

tuperba L. i frequente na S.a

e 3.* regiio. !

A
gião littoral.

Duas espécies de Smilajc42 Mmllacl- 0 A 0
neaa. crescem abundantemente na*

i

!

matas secundarias dos distri-

ctos montanhosos, e as fibras

radicaas d'ellas iwrecem-se

muito com as do Smilax s«r-

saparilla das boticas.

XIII. AUTORHI-

Ha varias espécies indígena»43. Dioocorl- 8 0 < > A Dioteorea alata L. e

Uiuscorca saliva I.,. encon-

tram-ie cultivadas, ainda-

que raras veses, por al-

guns curiosos.

de Diotcorea, cujos tubércu-

los sao comidos pelos pretos,

e algumas d'ellas sio quasi tio

saborosas, como as espécies

r i il 1 í v iuIus .
t- u i , 1 1 .

i nKf V A n
—™™ "™"

É dos grandes tubérculos das

Taecai, que no Archipdago
St «www f T v

Indico extrahem muita quan-

tidade de Sagú! Por isso estas

plantas bem mereciam um en-

saio d« cultura cm Angola

!

XIV. ESPADA*
IVA».

l uia Otielia adorna a. la-45. Oydrocha- 1 0 A A 0
rideaa. goas de Cn«enc'o e de Pungo

Andongo.

46. Irldensj. 6

tf

0 < < 0
• —

—

Varias e mui bella* espécies

dc Gladiolut sio o especial

ornamento do» prados de Pan-

|
go Andongo c do sitio dc Pe-

dras rfc Guinga na 3. 4 refilo.

ANN. DO C. ULT.— PABIE NÃO OPF.—SERIE I.—DEZEMBKO 1858. 77
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Classe* ou cohortes

e família» naturae*

tia Flora Aogolense

47. Vcllowla-
eea».

18. Il.ypoxidrnw

•19. Amarylli-
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s:
i
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Espécies cultivadas

das respectivas

familiai.

Observações mLxtas

mormente

chorographicas.

50.

XV. tiV>AV

51.

XVI. MJITAHI-
MM*.
52. XlngltK ia-
cea».

41

A

<

<

A

A

<

A

53. CannaccnM.

54. siiiNiu oas».

<

<

<

<

<

>

<

A

Encontrei a Sprekelia for-

mosíssima Herb. (Flor cie

Liz) cultivada no jardim

do Sr. Antonio Lopes d»
Silva, em Loanda.—A mui
util Agace americana de-

vc-sc introduiir!!

O Ananax é geralmente
cultivado em toda* ns re-

giões, oencontra-se espon-

tâneo, formando densases-

pestniras nos dislrictos de
(ioltingo Alto e Cazengo.

Foi introduzido da Ame-
rica.

A Baunilha (fanillapla-

nifolia Andr.) podia-se

cultivar sem difficuldadc

noa districtos de Cazengo
e G<>lun„ro Alto, c mesmo
em alguns sítios mais abri-

gados das margens dos rios

Dande c Bengo.

O Gengibre (Zingibér

off.), é cultivado por causa

do rnizoma aromático.

O Açafrão (Curcuma
spec), é cultivado em Pun-
go Andongo para extrahir

da raiz uma tinia amarei-

la.

0_

A cultura de diferentes

espécies de Maranta, que
dSo o afamado Arrow-root

(Araruta), ainda não se

acha gencralisada em An-

gola.

A Bananeira ordinária

v cultivada e taml>em es-

pontânea (ma* de certo nfto

indígena) em quasi todo o

sertão ; mas as variedades

Esta família, até agora desco-
nhecida em todo o continente
africado, é representada por
duas espécies arbustivas que
habitam as rochas de Pimpo
Andongo.
A.B. As Rypoxideat até ao

presente ainda não se acham
apontadas como habitantes da
Africa equinoxial!

Tres espécies de Cri«um,
duas do Haemanlkus, e um
novo género, visinho a AVr-
cissus, compõem as Amargl-
Iidea$ da Flora Angolen*-.

A" B. Os filamentos exlralii-

dos das folhas do Ansna: slo
doa mais finos, fortes e elásti-

cos que se encontram na zona
tropical (!!); e a grande faci-

lidade com que se podia cul-
tivar esta planta devia convi-
dar a tirar, proveito d'este* fi-

As Orehideas sao raríssima*

na 1.* repilo; as espécies pa-
ratita» predominam na £.* e
as terrestres na 3.» regiio. Os
rochedos de Pungo Andongo
sao cobertos, em certas para-
gens, por Orehidras arbusti-

vas!!!

N. B. Os Dongos de Congo
(conhecidos na Europa sob o
nome de Grana Paraditi) alo
os fructos de varias espécies
de Amomum ou as sementes
delias.

Uma espécie de Canna de
flores escarlates enfeita as mar-
gens de riachos na 8.* e 3.'

região. Parece ser a Camstm
orientalis llosc.

N.B. Uma linda e muito cu-

riosa espécie de Musa, ainda

indescripta, cmbelleaa os sitio*

húmidos dos rochedos de Pun-
go Andongo; as fmetas d'ella
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Espécies cultivadas

«las respectivas

famílias.

Observações mivlas

mórmcnle

chorographicas.

XVII. FI.I \ 11-
1*1
55.

XVIII. SPAMCI-

56. Lemnaroa»,

57. AroideASf. 1*

58. Typtai

59.

XIX. PAINEI-
RA».
60. FiiumiIco-

íPalmje Endi.)

XX. CONÍFE-
RAS.
61. (inolHceaa,

A

>

A

A

>

<

>

A

<

A

>

mais estimadas (Testa sa-

borosa frtirla achnm-seain-
«la pouco gencralisadas. A
Mina textUis ila.* Filippi-

nas mereceter introduzida.

Lima espécie de Caladium
i cultivada por curiosos in-

dígenas, o9o por causa dos

tubérculos, mas como plan-

ta feiticeira

!

Coqutiro (Cocei nucife~

ra)— Tamareira (Phernix

spc.)— Die, Palmeira de
azeite, (Ehrisguineensis).

Esta ultima é indígena, e

culliTam-se diversas varie-

dades d'clla, mormente no
Golungo Alto.

O Bordão (Metroxylon
spec.)é indígena e também
cultivado.

0

A'. B. Entre as Conífe-

ra», cuja introducçiío se

devia tentar em Angola,

julgo poder propor as se-

guintes:

1 .* Araucária bratilia-

na. Lamb.

cnnt^em |>ouca polpa, mas vin-

gam sempre grandequantidadc

«le sementes pretas !!

Descrevi esta espécie com o

nome de Musa ventricosa.

A Ruppia marítima. Lin. en-

contra-se nas salinas da 3.*

regiAo

!

l'maespecie<le Zoslera, mui-

to similhante a Zost. nana de
Portugal, cresce abundante-

mente na praia de Zamba-
grande no districto dc Loanda.

Encontrei as Leninas só nas

aguas cstagnantes da 1.» re-

gião ; a Pisffa ê abundante nas

lagoas e ribeiras de toda» ms

tres regiáet.

N.B. As Aroideas, e mor-

mente uma grande trepadeira

d'esta hmilia (Philodendron),

com algumas espécies gigan-

tescas do género Amorphophal-

lus influem na «.* região con-

sideravelmente na pbjrsiono-

mia da vegetação.

A espécie de Typha que en-

contrei parece-se muito com a

Typha anguttifblia de Portu-

gal

O Pandanus que abunda nas

margens do rio Quanza enfeita

de um modo singular as paiza-

gens »o Iongo d-es te formoso rio.

\.B. Uma palmeira chama-

da pelos indígenas Catulo cres-

ce frequente nas margens do

Quanza, fornecendo óptima

madeira de construcçlo ; é a

Phanix spinosa Schum.—

A

.palmeira chamada Mateva i

uma espécie de Hyphane, cu-

jas folhas dito óptimo material

para ckaptos, vassouras, etc,

e são exportadas para « Bra-

zil com lucro considerável

!

Uma espécie de Gnetum, tre-

padeira sempre verde, encon-

tra-se nas malas de Golungo-

Alto; os indianas comem as

folhas d'ella cozidas c tempe-

radas com azeite de palma,

chamando a planta N-coco.

N. B. A família das Gneta-

ceas <S uma nova acquisiçâo

Digitized by Google
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E*pecies cullivadat

«la» respectiva*

família».

Observações raixlas

múrracntc

chorographifas.

XXI. PIMEN<
TEIBA«.

63. Kauru

XX If HVIMM*
THIt IIAM.
64. Cerafopbyl- A

A

XXIII. 41L1FM>-
BA».
(ou AmenUceas.)
66. Myrlcacoa*.

67. Cellftden«.

68.

69. Ar

70. 13

A

A

A

<

>

>

>

<

3."

4.'

Araucária imbrica-

la . Pavon.

Pinut kãlepetuit.

Ait.

Cupreittu glauca.

Lam. (o cedro de

Goa).

o

A Figueira ordinária è

cultivada, aindaque só por

alguns curioso*, cm todas

as tres regiões, c os figos

nfto deixam de ser saboro-

sos, mas dem sempre che-

gam a bem amadurecer.

A Arvore de pão, que já

antigamente existia n*estn

província, merece ser in-

trodoxida novamente e ge-

ncralisadaaculturad'ella

!

P. o Artoenrput incita

Lin.

0

para a Flora do continente

africano !

Uma espécie de Piper, cha-

mada pelos iodigenaa Jikéfo,

é que fornece as verdadeiras

Cubebas ; é trepadeira, e cres-

ce frequente nos matos virgens

da «.* regilo.

Plantas aquáticas, cujo* rhi-

zomafl fornecem tubérculos ct-

utettieeis e similbanles oogosto
ás castanhas

!

As lagoas de Qnizcmoa, o rio

Dande na l.* regilo e o rio

Cvijtaa 3.* regiloabundassem
uma espéciede Ceratophgltum.

Duas espécies d'esta curiosa

família, ambas com o porte de
um musgo, habitam a» ribei-

ras frias do recinto de Pungo

Encontrei um arbusto ile sin-

gula' porte pertencente a esta

família, abundando nos roche-

dos áridos de Pedrat de Gnim-
ga (3 * regilo). Forma um no-

vo género que chamei Mgro-
thamnut

.

Toda* as espécies (Testa fa-

mília slo arvores vistosas, for-

necendo boa madeira de con-

strucçlo.

A*. li. l
Tma arvored'esta famí-

lia, chamada Mmcamòa-camba
pelos indígenas, fornece ópti-

ma madeira de constracclo, e

cresce mui abundante em Go-
lungo Alto. É de género nmeo,

visinho ao Morus de Linnev.

A maior parte dos vegetaes

pertencentes á família das

tocarpeat que forai

dos no território ancolease,

fornecem fmetas ou ao me no»

temente* comestíveis.

A celebre Planta de retam-

pagot do sertão de Angola per-

tence ao género Pilea das ur-

ticaceaa, e os relâmpados alo

produtidos pela iafiammacio
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das respectivas

família».

Observações mixtas

mormente

chorographicas.

n, < a»nal>i-

72. Antldenina*

XXIV. <
CEA».
73

74. Amaranla 36

75. PolvKonn-

T6. Xycingi-

YX V.

LEIM.
77. €«*«yla-
reM.

(SocçJto das Lauri-

Endi.)

rn. Sanfala-

>

>

<

<

A A

A A

> A

<

> <

>

A

A

Riamka ou Diamba c o

nome com que os indíge-

na* designam o Cannabit
tatica Lin., que ú culti-

vado cm maior on menor
qtianlidndc no interior da
província.

0

A Battlla alba Lin., tre-

padeira herbácea de folhas

gordas, é cultivada, ainda-

que raras vexes, em alguma
hortas; dio-lhe o nome dc
Bataria. Mo meoos limi-

tada é a cultura do Espi-

nafre. (Spinacea oleracea

Lin.)

Algumas espécies de A
mara»tus. tanto indígenas

como cultivadas, fornecem

hervas comestíveis, chama-
das Jimbóã pelo» pretos,

mas *ao pouco saborosas.

espontânea do pollen no acto

da explosão das antheras.

N. B. A applicaçao que os

pretos fjisciu do Riamba i pura

fumuças narcóticas.

Cm arbusto de folhas coria-

cea» e Dores quasi amentaceas,

encontrado em Golungo Alto e

Punso Andóngo, mas tem fru-

ctificaçãa, exige ainda um rei-

terado exame.

O Ckenopodium ambrotini-

det, aqui chamado Herta de

Santa Marim, encontra-se es-

|M>ntaneo em todas as Ires re-

sides, e i Applicado pelos in-

dígenas como tónico na

das dissenterias.

N.B. A Gnnphrena glnbnta

Lin. (Perpetua Lusit.) encon-

tra-se espontânea em muitos

sítios de todas as três regiões,

tanto a variedade de flore*

branca» como a de fltrei re-

zai ; c indígena da índia.

Nos barrancos húmidos dos

rochedos de Pungu Andongo

cresce uma grande espécie do

gentroRumext Uma planta an-

nual como porte de um Rapha-

nus, e de um novo género (Ra-

phanoptit), c vulgar na 3.* re-

gilo.

A MirabiUt dicholama cresce

espontânea em quasi todo o

sertão d'esta província; mas

duvido muito que seja real-

mente indígena! As mais Ny.

ctagineas da Flora nngolense

pertencem ao género Boerhaa-

via, do qual uma espécie cha-

m.ida Herra iosiio pelos co-

lonos é npplicada na icterícia.

A Cattyta e* uma trepadeira

delgada, do porte de uma C»*-

cuia, e infesta muitas arvores

ao longo das margens do rio

Quanza; c o único represen-

tante das Laiirinea* na Africa

tropical.

Todas as tres espécies lem-

bram pelo seu porte o

europeu Tnesíwm.
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Classes ou cohortes

e famílias naluraes

da Flora Anguletise.

79. naphnoi-

80.

XXVI. SEBPEX-

81. Ari
cliia*.

XXVII.TANtHA
CSENK.
82. Planiafi-

«3. IMuiulHtKÍ-
ncaa.

£ "i

£ «2

I

XXVIII. ACiClRE-
C1ADIM.
84. Asteracca».
(ou Compus las.)

XXIX. CAMPA-

35. «.ootlcniu-

iiorampanula-

H0

S5 «

A

A

A

-

- 06
U. Uti
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o
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Espécie* cultivadas

ilas respectivas

faniilias.

A

A

A

<

A

A

A

<

<

o

o

O cravo de defunta (es-

pécie de Tapete») c geral-

mcnle cultivado em Ango-

la; o Helianthut annuus
só o achei em cultura no

districto de Pungo Andon-

go. A Chicória ou Endiria

(Cichoríurt EndiviaWWà.)
e algumas variedades de

Alface (Lactuca sai ica

Lin.) sâo occasionnlmente

cultivadas nn

Observações mi i tas

Obs.! uSontalaceactx Africa

trópica plane eruletn Endi.

Qen. pl. p. 325.

Cma bellissimaes; eciedeOaí-

dia, a qual considero como io-

teiramente nora, (G/.idia /*/-

gene W.) embellexa os prados

ao longo do rio Quamu

.

Foi nas visinhançn* da rrandt

enfarada do rio Quanza oad«

•e encontraram doas espécies

de Proíea, ambas subarbusti-

vas. TJma 3.* espécie ena»-

trada sem flor nem fructo as*

matas de Pedras de Goinga,

exige ut

A Aristolochia, que cresce i

borda de ribeiras em Golun?>>

Alto, é! a única espécie d'esU

família até agora encontrada

na Africa tropical. Chamei-»

por esta raaao Jritiolockio

aetkiopica.

Umaespecie de Plantago acha

se espontânea em sitio» huai-

dos de todas as Ires reffi&es.

Esta família, tio abundante

de lindas espécies em Portu-

gal, acha-se na Africa tropi-

cal só representada pelo PI*»-

bago Zeylaniea Lin., espécie

que também se encontra en

quasi todos os peixes tropicae*

da Akia. Os indígenas de An-

gola chamam a esta planta Cs-

dinga Puna, e applicam a raii

como cáustico.

N. B. Nos matas rirgens da

t.* regiío npparecem espécies

arbarescenles d'esta família !

'

Varias espécies arbustivas,cha-

madas Molúlu pelos indígena»,

fornecem cascas lonico-amar-

gas, frequentemente appliea-

das em febres c diarrheai.

As Compostas da I.« regilo

sSo |>ouco variadas; mas m
regiXo tornam-tc frequea

tissimas, e angmentam u* 3
'

repilo a cada passo em numero

de espécie* e ei

formas.

A Scaevola senegalentit »• <

único representante d'esta !»•

milia na Flora Angolense.

Uma Wahltnbrrgia e tre;

espécies de um género visinho
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Classe» ou cohortci

c famílias naturaes

da Flora Angolcnse. III

XXX. C iPRIFO-
LIAM.
i: nuliinccaM.

XXXI.
TAU.

89. Ole

91.

130

i

c
Ml

a»
i

f

B

5 >

52 <-

<

<

<

I

o
a
te -

f a

<

>

<

Espécie* cultivada»

das respectiva»

famílias.

Observações niixtas

chorographicas.

O Caftzeiro (Coffea ará-

bica) v indígena de quaii

Iodas as mala* virgens da
2.* regi&o, mormente nas

malas elevada* de Golun-

go Allo, Deinbos, Caien-

go e Hungo; e é d'c»le ca-

fé silvestre, educado de se-

mentes em viveiros, que
resultaram toda* a* planta-

çfle» açora existentes no

Uoluago Allo c Cnxengo.

R portanto errónea a as-

serção de um Geographo
de ler

f

tido o Cafezeiro in-

troduzido em Angola pelot

Miuionariot!

I

Cm Jasmim trepador do
flores brancas, com o aro-

ma do Jatm. Sambar, é

muito vulgar na 1.* regi&o,

c merece ser cultivado em
jardins.

Cultivam-se na Ilha de

Cazanga, per tode Loanda,
alguns pés da Olireira de

Portugal; mas até ngora

ainda não chegaram a flo-

recer: aonde se devia ten-

tar a cultura «festa ulil

arvore, é no districto de

Puogo Andongo

!

0

É ifesta familia das I*a~

ganiareat, que se encon-

tra o veneno atroz do gé-

nero Stryehnos, e a* ini-

cias saborosas e innocen-
tes, a*similbando-se is la-

ranjas, do género Brehmia,
chamadas Maboca pelos

indígenas.

• 0

.V. B. Um arbuslo indí-

gena d 'esta fnmilia, que

dá fruclo* mui saborosos

(Jingongdno), merecia ser

gencralisado pela cultura.

Lightfootia habitam a 3.'

região ; todas sío plantas an-

nuae* muito pouco conspícuas.

N. B. A* rubiaceat nlo sfto

frequente* na 1.' região, mas

abundam na 2.* c 3.» regilo,

constituindo uma parte consi-

derável de Ioda a vegclaçfto

das matas virgens. As espé-

cie* da l.» região sSo quasi

exclusivamente arbustivas; as

da 2.* região suo jiela maior

parte lindas trepadeiras, ou ar-

vore* de nobre porle forne-

cendo óptima madeira de con-

strucçao; v. g. Mangue da

monte t Mungo; c na S.* re-

gião encontra-se o muior nfi-

raero de espécies herbáceas,

mas n&o menos conspícua* pela

elegância do porte o brilho das

flores (fid. nota 12.* das ob-

servações conclusivas). .

O género Kalhutia, conside-

rado pnt Endlirher como per-

tencente ús Janminatrat, foi

collocado, seguindo a opinião

de Lindley , na ordem das

Oteacea*.

N.B. Tres espécies arbores-

centes do género JV«/Awm», c

uma vistosa arvore de um gé-

nero aioda nao descripto com-

põem as Oleaeeas da Flora

Angoledsc.

Uma arvore de singularlssimo

porte (a AnthoeleUta nobilit

Don.) abunda nas florestas da

2.* região, e, fórma um dos

principaes enfeites das matas

virgens.

As Apocynaceat abundam na

2.», e ainda mais na 3.* região

era que varias espécies se tor-

nam nrborescentes; mais de

dois terços da* espécies sSo lin-

das trepadeira», algumas com

fruclo» comestíveis. A gotnnta

elatticá de Angola provém de

uma trepadeira d'esta famí-

lia.
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Claww* ou cohortes

e famílias oaturse»

da Flora Ang.drnse.
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Eípecies cultivada*

das respectivas

famílias.

Observações mixlaa

mormente

chorographicas.

35 <

93.

««•MM.

XXXII MllLI-

D4. a*nnilac4»n«.
Labiad-s Jus i

32

95- Vrrbpnn*
c<*«««.

( nclus. Avicennia )

Uri. Cordi«r< oN.

97 norragl.

'1- KbrrlÍMC>>u*. <

34 <

<

<

<

A

< Nos districlos da £.' e
3.* re/iSo o Alecrim (R»t-

marinus aff. > c cultivado

l>or alzuns curiosos; tam-

bém varias espécies de Ori-

mum e de Àltntha < Hor-
telã» se encontram culti-

vada» nas hortas e nos

quintae» dos colonos bran-

cas; os pretas cultivam a

Cnpiana, género novo das

Lamiacea$.

As Atclrpindra* mo rara* aa
região littural, ma» frequen-
tíssima* tia 3.* regilo. Algu-
mas espécies fornecem fila-

mentos tenacíssimos, e as fa-

lho» de uma trepadeira d 'esta

mesma família (Mundonda)
formam, bem cozidas e tem fu-

radas, mui
gens.

N. B. Duas
ceas, evidentemente com o
porte das Gentianactat, exigem
ainda exame ulterior para se

poder desistia r com a neces-

sária exactidio os generoa a

que ellas pertencem.

JV B. As Lamiaceat da I.*

et.* região sio pouco nume-
rosas, e quasi toda* herva* in-

conspicuas; mas na 3 * região

apparecem de repente com
grande frequência, represen-

tadas |H>r lyjios de novos gé-

neros e de siozular |»orte.

Uma espécie é arborescente,

as mais *ao plantas herbáceas

ou pequenos arbustos, á ex-

cepção de uma que é trepa-

deira! As folhas de uma es-

pécie subarbusliva téem virtu-

des antiscorbuticas.

As Vcrbenaccat da 1 .* região

tio pouco numerosas, a Avi-

cennia africana é frequente

nas praias do Oceano; na * *

e 3.1 região apparecem muitos

arbustos e até grandes arvo-

re» d'es!n fnroilia, e entre as

ultimas a chamada Mnxilla-

Xylh é a mais visto*» e dá
frurtos comestíveis.

Todas as Cardiacea* sio es-

pécies arborescente* de bel lo

porte, e de luxuriante flores-

cência; a entrecascade quasi to-

das as espécies presla-se para

a fabricação de cordas for-

tes.

Na I.* região encontram-se

algumas espécies de Heliotr»-

pium e uma Coldenia, íaas

nenhuma verdadeira Borrmai-

nea ; e. mesmo na repiâo

estas sio raríssimas; mas na

3 ' região apparece uma nora

e esplendida espécie de TW-
chvdetma, e com esta mais

algumas outras espécies me-

nos conspícuas de Borrapi-
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Classes ou eohortes

<• familiar naluraes

«la Flora Ango|«-n*e.
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Espoei, cultivadas

d.v* respectivas

1

familia».

Olwrvaçòes mi.vlax

in<>mteul<-

cliorographicas.

XXXIIf. TUBI-
FLORAM.
Ou . fonvolvu-
Inrcnw.

!>9. í sivcisín-

100.

XXXIV.
XiDAN.
loi. ftrroptni-
larinn*.

Arnnllin-
oon«.

103. Itiffitonin-
CVSIM.

104 Ifriruluri-

53 <

30 <

32

.-.2 <

>

<

A Balata inçleza on or-

dinária (Siiouum tubero-

*um) cultivn-te em quasi

toda* as regiòes, c princi-

palmenlc no dislrirto de
Ambaca; n* que vem de
Mostamedes suo as mais
saborosas.

O Tomateiro (Lyeoperti-
cum e*c.) e algumas espé-

cies de pimentões (Capti-
rum) encontram-se culti-

vados e espontâneos cm
toda a parte. A cultura
do Tabaco adianta cada
vei mais. O Stlanum Me~
longena (N-<.il|o) culti-

vado no í«oliin?o Alto.

i

OSesaiiinm indirum . cha-
mado Ocólo pH is indijre-

nas do sorlào, t: cultivuilo

cm limitada quantidade na
3.* rivrifio. A planta tam-
ln>m se chama Ricota o cm
oulros sítios y.fíuiUa.

A liatatn dice fBatata* \

piiiiiciiln/a e li. eduli») é

cultivada,aindaqueem pn-

quoiia quantidade, cm to-

das a* Ires re^iiVs, c convi-

ria muito L'cn>'r.'ili.«.ir mais
a sua cultura I ina vUtosa
Ipimni cultivn-*<< cm al-

guns jardins de Luanda.

Ar
. //. As Conmlrulacca* fre-

quentes cm Iodai as rcirtòcs

contribuem poderosamente,

tanto |icla elegância da folha-

gem, como pelo brilho das flo-

res, ao fji<Miil<> «1:»» paizacens

do scrISo au^olensi».

Do numeroso género Cutcu-

la uma nnica espécie foi en-

contrada no recinto do Presi-

dio de Pungo Andongo, tre-

pando sobre arbustos baixos.

N.ll. Entre as Sjlanartas

da Flora Aogolcnse dere-se

mencionar uma espécie arbo-

rescente, que chamei Saianum
taponaceum, porque os fructos

(bagas) servem aos indígenas

de taba"o.

Trcs espécies de Dalura
(f)at. Stramoitiuni, Dal. fas-

tuota c Dal. Metei) encon-

tram sc espalhadas |wr todo

o scrlilo, aindaque sejam dc

origem asiática ; também a Ni-
randra Physatoidct ap|w»rere

As vezes na viiinhnnça de po-

voações. Os fructos do Sii.

iinrtorium Welw. dSo uma
tinia rova.

Todas asespecies desla famí-

lia, á excepção de uma trepa-

deira subarbustiva, sío plan-

tas herbáceas, algumas de lin-

das flores. 1'ma espécie de gé-

nero novo infesta como para-

sita as plantsç.õe< de Jingvba

(Arachisi.

As Jcanthacrat «ào princi-

palmente numerosas li í ' e

3.» região, c n'esla ultima np-

parece uma especiecom o |iortc

de pequena arvore; muitas

espécies adornam os sítios pe-

dregosas e áridos com flores

ANX. DO C. IM.T. P *RTE NÍO OFF.—SEBIE I.— DEZEMBRO 18;J8.

brilhantes.

As Bignoniaceas oiTercccm

ns arvore* mais vistosas das

matas virgens da 2.* regiSo,

mormente uo género Sjifithn-

dra. Uma magnifica e nova

espécie de Scxaaittm brilha nas

mata» arenofns de Fungo An-

dunzo

.

Duas espécies de Vtrimla-

ria vivem nas lagôas da 1 .•

7B
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Classes ou cohortes

c famílias nutumos

da Flora Angolensc.
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Ilipecles cultivadas

tias respectivas

ObscrvaçSe» mixtas

mormente

choroçraphicas.

XXXV. PETA-
Lt^TBAN.
105 l»r imitia

106. Uvi*ina-

107. ttnpoi»-
u

108. ElM-nnrenn.

xxxvi. m«t
109. ApiaronM.
(UnilK-llifcras Jus.)

A

1G <

A

A

<
A Argtnia Sideroxylon R.

et S., arvore espinhosa de

Marrocos, devia ser intro-

duiida em Angola, para ar-

borisar os terrenos áridos do

littoral, c para aproveitar

os seus fructos muito olea-

ginoso*. NSo menos convi-

ria a introdncçaodojlfftroj

Sapata L.

0

A Salta, o Coentro c a

Cinoura, s3o geralmente

cultivndas nas hortas, rodr-

mente na «.* e 3.* regiío,

aonde lambem o Funcho
se dá optimamente ; a //er-

ra doce c rara. Em Pungo
Andongo o Funcho cresce

frequentemente espontâneo

em lodos os rochedos do
presidio, e mui luxurian-

tes p«5s de Salta vécm-se

nhi, emquasi todos atesta-

ções, nascer pelas ruas da
povoação.

região ; as mais habitam os si-

tios pantanosos do dislricto de

Pungo Andongo.

O Samolut Valerandi appa-

rece ás veies sporadicamentt

nos rochedos húmidos da I.'

região; outra Primulacea, com

o porte de um Centuncsdus,

abunda nos prados humidosda
3.' regiXo.

As Myrsinaceas da Flora Ao-
golense sào todas espécies ar-

borescente*, e a maior parte

do género Matta. Somente

nas matas virgens da £.* re-

gião é onde ellas se encon-

tram.

Toda* as espécies d'esta no-

bre /amilia distinguem-se pe-

la densidade, pelo luitro, e

pelas formas elefantes da sua

folhagem; quasi todas forniam

arvores mui frondosas, entre

as quaes uma chamada Dicaso

pelos indígenas, dá fructo co-

mestível, similbante na fórma

c no gosto ás cerejas.'

A excellencia da madeira das

Ebenaeeas c geralmente co-

nhecida, e confirmada plena-

mente pelas espécies que cres-

cem no território da Flora An-
golense,poisoJDí»rfo (X-Det>-

do dos indígenas), e a Silveira

ou Mutolteira (Afvlende dos

pretos), que ambas sâo espé-

cies do género Diospyros, for-

necem mui bel la e duradoira

madeira de conslrucçío, en-

contrando-se feliwnente com
muita frequência nas matas da

1." c regiio.

JV. B. Só duas Vmhelliferas

indígenas crescem na t re-

gião; na £.* apparecem mais

Ires espécies, e entre estas uma
arborescente, formando arvo-

res dc tinte até trinta e mais

pés de altura, e de tre* pis de

circunferência. Os iudigenas

chamam a esta arvore Calv
sange, e reputam as folhai

d elia, ou cm cozimento ou rm
cataplasma, como o peitoral

mais poderoso do sertão. Na
3.* regiSo tornam-se as f

belliferas mais frequentes

!
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Classe» ou cohortes

c familiar naturaes

da Flora Angolense

2^3
§ s
- e

110. Araliuccnw.

111.

ai
I

o
«s

tf

"Ti

55
I

-

i.II,
. 5 I - «

a.

Espécie* cultivadas

das respectivas

famílias. .

85 <

A

Ol*crvaçò<i mixtas

móruunte

rboru^rapliica».

<

112. L.oi-untha- li <

XXXVII. COBN1-

113. Cri
cen».

XX XVI II. POE.1-
CABPICAi.
114. Mcninper-

< <

< > <

>

A fideira (Fitis vinife-

re) c cultivada por alguns

curiosos tanto narcgi&olit-

toral como nos districtos

montanhoso* do interior;

e, achando-te a planta em
terreno exposição favo-

ráveis, a» uvas saem sabo-

rosas. Convém muito en-

saiar a cultura de diferen-

tes espécies ou castas du

videira.

No Golunfco-AHo uma es-

pécie de Kalanchor è cul-

tivada pelos preto» como
planta feiticeira com o no-

me de Tuta Riambúla (is-

to c, nuvem de chuva); mas
apesar de reiterada* dili-

gencias nio pdde conse-

guir saber a virtude feiti-

ceira especial que os feiti-

ceiros pretos lhe attribuem

.

Achei representada» a* Ara-
liitcrat por uma única espé-

cie, mas esta é uma arvore

de vinte até vinte e cinco pés

de altura, c de um porte mui-

to notável pela fórma dn sua

copa exactuincntc ttphrrica

,

sem nenhuma ramificação in-

ferior : i" indígena dos distri-

ctos de Amlmca e Pungo An-
donço. e é chamada Matas-

sa pelos pretos dos mencio-

nados districtos, os quaes a

empregam na construção das

cubatas; no districto de Am-
baca ha matas quasi exclusi-

vamente compostas d'esta ar-

vore, o que imprime um ca-

racter particular ás paisagens

d*aquellas terras.

N.B. As Ampelideat&wtmcn-

tam em espécies gradualmen-

te desde o litloral até Plínio

Andongo, aonde se encontram

as fórma» mais salientes c elc-

cantes d'esla família. A maior

parte d elias sao lre|iadeiras,

e algumas espécies ha cujos

fructos são comestíveis, ainda-

que um tanto acidulo*.

JV. B. As Loranthaceat sâo

raras na I.* resiílo, e também

na t.* as espécies nfto sâo nu-

merosas, emquanto ipic ua 3.*

região até muita» arvores cul-

tivadas, como por exemplo ns

figueiras e limoeiros, se acham

infestadas (Testes amáveis, mas

perniciosos parasitas. O brilho

e a pompa luxuriautc das flo-

res dos Loranthut tropicaes

»9o bem conhecidos.

A'. B. Tres es|iecie* de ha-

lanckoe. uma de Bryophyl-

lum, uma Tillaea e uma Crat-

tuia compõem as Crastulaceat

do território por mini até agora

explorado.

A maior parte das Menitper'

maceat habitam as inatas vir»

gens e húmidas da «.» regilo,

e Iodas ellas sâo vistosas tre-

i

Digitized by Google



i i t

• ít

s
o

.

#s <
l- 7 2S si

i

Kspccies cultivadas Observações ntixtas

c famílias niilnracs
5 fi
•5 "O

1 c
, o
*2

1

s
rz das rt«|H-clivas mormente

da Flora Vnzolcnse.
meni

coutr
nilia.

'u
4) *l

«I
I' •

. aí c famílias. rhorographica*.
"> J- -* I vi

padeiras, aindaque as Mias flo-

res «âo pouca conspícuas. A
raiz de Buttia ou Abutua. uma
das drogas tónicas c diurética»

dos curandeir< s pretos, ê for-

necida por ama trepadeira

qnasi arborescente desta fa-

mília.

As Mgristieaeeas arham-se115. M>rl»«ira- i 0 A 0 0
coa*.

*

*

N. B. A existenciade uma
espécie indígena dc Myris-
tiea lia» mata* do dislricto

dc Golungo Alto deixa es-

perar que fthi com proveito

se |M)(ta cultivar a Myris-

tica tnaschala Thunb., ar-

vore das ilhas Molucns,

que. como c sabido, forne-

ce a preciosa Noz moscada
c mnis drogas nilo menos

representadas por uma arvore

gigantesca e de nobre porte, a

qual só encontrei no districto

deGolungo Alto, aonde os in-

dígenas a chamam ktnlnge.

A madeira d'ella nio v dc
muito prestimo; mas as semen-
tes abuudam cm oleo volátil,

e uma vez accesaí continuam
n arder como tiuia véla ! Ne-
nhuma csjecie d'esta família

se acha aponlada. até açora.
apreciada». como indígena do continente

africano!

MC. tnona- 15 < < < Tres espécies dc Anona Ar
. B. As Ananaceas sao prin-

cens. encontrei cultivada» em An-

gola, e vem n *cr:

1 . » Monamuricataiissi\>-

mi»).

2. » A.Squam"sa(AUa.).

3. * A. Cherimclia, a

qual, chamada fructa do
Conde pelos angoleiucs, é

a mais vulgarisada e «em
duvida a mais saborosa.

cipalmente frequentes na 2.*

região, c enfeitam as malas vir-

gens pela lúcida verdura da
sua folhagem, c pela singular

graça do seu porte; uiuilas sSo
lindas trepadeiras, outras for-

mam magestosas arvores, en-
tre as quaes duas espécies de
.Vonodora (Xipipe dos indíge-

nas) sflo as mais notáveis.

li?. Dlllcula- 2 0 A A 0 N.B. A Dilteniacea da 2 *

eeaa. região c uma grande trepadei-

ra, pertencendo ao género Te-
tracera; a outra espécie, que
é fiequenle na 3.» região, for-

• ma um arbusto dc tres pés ape-
nas de altura de um género
provavelmente novo.

Ufl. Ronancn> 5 0 < < 0 Todas as espécie» d esta fa-

lacem».

:

*

mília que observei em Angola
habitam as regiões elevadas do
interior do paiz, e todas per-

tencem ao género europeu Cle-

matis, sendo quatro espécies

trepadeiras, e a quinta ura ele-

XXXIX. RIIOK.%-
• i gante arbusto.

DR«.
119. Braissica- A a :

0 Come, ttrpoih-i, Nab-js,

Rabanetes c Agrião, t-ào

N.B. \i Crucifti'19. lào im-
ce«N.

•

1

merohas em Portugal. .-5o re-
(Crucifeth». >

1

cultivados nas hortas de presentada» eu; Angula a|>cna:

\

j

(

i Loanda, e nos nriuius dus por duas es|>ccie* indígena* : na
ê

i
dislriclos vizinho»: uma 1 .* região enconlra-se um Nas-

» espécie de Mostarda
fò'í-

turlium ú borda dos rios, na
1

i

1

napU nigrn) cnllivn-se na
2.* e 3.' regiào para her-

t.* uma Cardamine nas vár-
• í

1

zeas do Golungo Alto.

i

vagens; os Repolhos de
Benguella «Ao giçantes-

C09,

1 < •
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e famílias naturaes

da Flora Angolensc.
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Espécies cultivadas

das respectivas

famílias.

Observações mistas

mormente

chorographicas.

ISO. Cappnrl-
ficas.

15

XL. GOLFA OfS.

Kl. rVymphaoa-

XLI.

D

Ii3 Vtolarína*.

1*4.

ceou

1*5. Bixacenst.

<

<

< >

<

A

< <

<

A

> BUn Orellana L., cha-

mada Quitáfu pelos indí-

genas, cocontra-sc esponta»

nea e cultivada em mui-
tus si lio» da £.* regifto; as

sementes d'esta arvoresi-

nha servem aos pretos para

a fabricação de tinta* rcr-

melhat t amarellat.

As Capparideat sto frequen-

tes na 1.» e na í. 1 região; c

uma espécie anaual, a que
chamei Cleonte oleraeea, c

comestível cm hervagens. A
Maernaangolentlt Del. fórma

uma arvore |iequena mui vis-

tosa, que interrompe agrada-

velmente a triste uniformidade

dos contornos de Loa mia. A
casca da rais de nm outro ar-

busto d'esta família, chamado
Siina pelos pretos, è* applicada

por elles como cauttico e «tr-

dorifero.

As Nympharaceat, e princi-

palmente a Nymphaea dental*

Schum., formam o encanto das

grandes lagoas da 1.» região,

as quaes muitas veies se acham
inteiramente cobertas d'estc

grande e bellissim» golfão.

Os rhisomas tuberculosos das

Xymphaeaceni&o comestíveis,

de gosto de cantanhat. e muito

procurados pelos indígenas.

I ma única espécie d*e*ta tâo

curiosa família, a Dretera in-

dica Lin., habita com grande

frequência as margens panta-

nosas do rio Quania na 3.*

região; é uma planta annual

de folha» lineares c de flores

rosas.

As Violarinat da 1.* regilo

sâu espécies herbáceas do gé-

nero Jonidium; as da sao

arbustos sempre verdes; e na

3.* região apparecem duas es-

pécies arborescentes, formando

lindasarvoresinhas, pertencen-

tes ao género Ceranthera, des-

crjplo na Fiara de Otcar por

Paiitot.

A fFornukioldia htterophylla

Thon ( Triciietrat raphanoi-

dei D. C), planta annual com
o porte de um Rapbnnus, re-

presenta as Turneraceat na

Flora anzolcnsc.

A espécie mais notável das

Bixaceai angolenses é uma pe-

quena arvore do género 0«-
eoba (talvei O. »pinota F. ?),

a qual nas flores, na folhagem

e no porte, muito se parece

com uma Camellia arbores-

cente! Kncontra-se semente

na região, aonde também
c rara!

Digitized by Google



Classes ou cohorles

e famílias naluraes

da Flora Angolense.

126. Ilomall-
ncas.

1*7. Pa«Ninora-

ísu. Papaya-

XLII. pi:i»om-
FERAM.
129. Cucurbita-

130.

XLIII. OPILV
CIAM.
131.

.2 -5

ti V

C - c
«.• = —
§31- 8 *

es-

sa
i

o
•2 «
ai «
íj =
«g

a
9*
~

A

<

A

<

/.

A

i

- £

A

A

A

A

Espécies cullivadui

das respectivas

0 Mamoeiro (Carica Pa-
pai/a

)

c frequente na 2 re-

gião, tanto cultivado como
esj>oiitanco, e dá fructos

quasi todo o anno; na 1.*

c 3.* refilo encontra-sc

raras veies, e nSo se pro-

paga espontaneamente.

Pipiam, &IelÓes, Melan-
cia*, Abóbora» branco* e

ordinárias, de muitos va-

riedades, são cultivados

em todas as tres regiões,

aindnque por vezes com re-

sultados pouco satisíactó-

rios. A Lagenaria tulga-

ris Ser. (Colombro dos

portug.), cujos fructos os

indígenas chamam Binda,
cresce espontânea em mui-

tos Jogares hum idos da 1 .*

e 2.* região. O Cueumis
africanus (Machiche) cul-

tiva-se raras vezes. Con-

tem muito ser introduzido

em A ngola o Seehium edule.

Sw. das West-Indias,' por

causa dos seus fructos sa-

borosos.

Obs. Os extensos decli-

ves rupestres e áridos do

Observações mixtas

mormente

chorographicaa.

IV. B. Uma espécie arbustiva

e sempre verde d esta família,

tio visinha das Passifloro-
teat, habita nas matas virgens

de Golungo Allo.

As Passifloraeeas da Flora

angolense nSo ostentam o bri-

lho e a belleza de flore* das es-

pécies americanas; parecem-

se mais com certas Cururbito-

ceat, v. g., as Brgonias, e per-

tencem quasi todas ao género

Modecca; uma d'ellas dá íru-

cto comestível.

N. B. As Cucurbitaceas for-

mam usa grande enfeite da

vegetação das matas virgens,

tanto pelas formas mui varia-

das da folhagem, como parti-

cularmente pela bellexa e as

cores brilhantes dos fructos;

a 2.* região abunda cm espé-

cies lindíssimas!

A Coloquintida bastardo, es-

pécie de Jdenopus Beotb., é

abundante em Iodas as ma-

tas da 2.* região; outra espé-

cie, pertencente a um novo
género, e chamada pelos pre-

tos Bumba-Riachóle, offerece

na sua raiz na pi forme um re-

médio clueaz contra os ataques

da esquinencia. O Cvcumis
chrysocarpa Schum . adorna

com seus lindos fructos edr de

oiro as praias do Oceano.

Uma espécie dc Begonimctts-

ce nas margens de riachos t-m

matas densas da 2.* regulo, e

encontrei a segunda especie(do

género Diplodinium Lindl.)

nos barrancos húmidos e som-

brios do presidio de Pungo
Andongo; está portanto fóra

dc duvida a existência ée

Begoniaceas tia Africa tro-

pical !!

N. B. Ê bem
existência de

do continente

sabido que a

Coctaceas fora

combalida nelos

Digitized by Google
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«las respectivas

famílias.

mormente 1

chorographicas.
\

XLIV. CARIO*
PHILLINAft.
132. Portulara-
cea*j.

(inclus. Molluginens.)

«3

133. Caryoptiyl-
laceaa.
(incluí. Paronychia-

..)

A

<

A

recinto de Pungo Andon^o,

aliás pouco susceptíveis d.-

qiialijitor outra cultura, uf-

ferecen» todavia um terre-

no particularmente adapta-

do para n'cllcse tentar tuna

ilanlaçJlo da Opunlia, em
que bc cria a Cochonilha

( Opimtia coccinellifera

.Mill. ou Cactus cochenilli-

fer Lin.), em maximu es-

cala, pois está fóra de du-

vi.la, que esta planta t3o

preciosa ahi se dará per-

feitamente, alimentando
com um novo e valioso

producto os géneros de

commercio d'a(juellc ser-

tão.

A Tetragonia erpanta

Ait. (Espinafre dn Nova
Zelândia) acba-se intro-

duzida desde ha poucos

annos. A Beldroega (Por-

tulaca olcracea), a que a
população preta chama
Jinbembe, npparece em to-

das as Ires regiões, logo

depois ilas chuvas, com
summa frequência, co-

brindo, nío raras vezes,

extensos tratos de terras

cultivadas, infestando prin-

cipalmente as searas de

Jinguba (Arachis hypo-

gaea).

O Craveiro ou Crarina

do* Jardim (Dianlhut ca-

ryophillut Lin.) é geral-

mente cultivado por cu-

riosos, mas as flores *<S

sábios phytographos, eaté mo-

dernamente por Endlicher ,

Lindlcy e R . Brown . Foi

portanto com a maior surpreza

e com summa satisfação que

encontrei nas malas virgens do

sobado Quilombo - Quiacatu-

bia, no Uulunzo Alto, uma
Rhipnali», que pendia cm lon-

gos feixes, coberta de bagas

branca», dos ramos nitisco-

sos das Sterculias e Adanso-

nias. A segunda espécie, ou

talvez lúmente variedade da

primeira, encontrei pendente

dos rochedos mais altos do

presidio de Pungo Andongo,

onde ella cresce abundante-

mente em consorcio com es-

pécies de Sarcottcma e Slape-

liaceas ratteirat. Fica pois

resolvido por este facto um
problema importante da phy-

togeographia I

N. B. As Portulacoceat di-

minuem, em numero de espé-

cies, rapidamente com a maior

distancia da praia, e só* apa-
recem outra vez mais frequen-

tes na 3.* região, em que os

terrenos rupestres ou arenosos

de Pungo Andongo se tornam

mais favoráveis á natureza

d'eslas plantas, que em ge-

ral gostam de viver em con-

dições climáticas análogas u»

das chamadas Planta» gor-

das.

Uma nítida espécie de Seru-

vium (S. Metembryanthoidet

ÍFelw.) cobre as areias exten-

sas da Ilha de Loanda; varias

espécies muito elegantes de

Mollugo crescem á borda dos

caminhos arenosos que condu-

zem para o sertão; Ires espé-

cies de Glintu cingem as aguas

estagnadas da 1 .• e 2 * região,

e milhares de indivíduos de um
género noto, cora o porte do

Sedum ruhen», occupnm parle

dos rochedos de Pungo Andon-

go em tao densas moitinhas,

que os rochedos vistos de certo

distancia brilham com a côr de

purpura.

Dnas Paronychiaceas habi-

tam os terrenos arenosos de

Loanda e de Ambriz; encon-

trei a Alclne media espontâ-

nea nas hortas ambrizenses;
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Espécies cultivada*

da* respectivas

família».

Observações mivtas

chorographica*.

131 Pliyfolnc- <

XLV. COLI MWI'
FEBAN.
135.1 54 <

136. SI. rciilln- IS <

>

<

raríssimas veie» chegam n

soffrivel perfeição..

Obs, A Phytnlaccadiaita,

arvore que oh portugueses

com justa raslío designam
com o nome de Btlla $om-
bra, devia -se inlroduxir

quanto antes n'esta pro-

víncia, porque o rápido

desenvolvimento que toma
c a densíssima sombra da

sua elegante folhagem tor-

nam-n muito própria para

a arborização de praças pu-

blicas

.

O Abelmotrku» etevlen-'

tut (Quingombo dos indí-

genas) é geralmente culti-

vado em toda a província,

e cresce também esponta-

neoem muitos logares. Ou-
tra espécie do antigo gé-

nero Hibitcux, ainda ilides-

cripta, o chamada Jfusa

pelos pretos, é cultivada

para hervagens, tendo um
gosto similhanlciis Axeda*.

Tres espécies bem diferen-

tes de Algodoeiro se cul-

tivam com maior ou menor
frequência ; vem a ser

:

1 .» Gouypiun ritiffo-

Iíuhi I..

*.» Gouyp.barbademe
Lin.

3.» Gossgp. htrbacmm
Lin.

As duas primeirns espé-

cies também se encontram
crescendoespontaneamenlc
nas visinhanças de povoa-
ções.

A Sltrailia aeuminata
Pai. de B. on Cala aru-

minata Hob. Br. (Muqurso
dos indígena*) enconlra-se

indígena e lambem cultiva-

da nos *.-b.'ido* montanho-
sos da 2.* rcgiílo; e como
as C»lat fornecem um gé-

nero lucra/iro de exporia-

çáo para o Braíil, era para

desejar, que a cultura das

Coleira* fosse mais gene-

ralisada ! A muita prompti-

dilo com que a maior parle

das arvores pertencentes a

esta família pegam de Pi-

uma notável espécie de Tira-

maria cresce nas ««aras de

Jinguba na região.

Duas espécies de Gietekia,

uma Mohlnna (talvex MokJana
guinrentit Mog. ),e um arbusto

do género Pircunia , compilem

as Phgtiilaccacea* do territó-

rio, até agora por mim explo-

rado. A esta ultima planta, que

os indigenasebamam Mutonga-
Tonga, e a qual tenho por

uma nova espécie, chamei Pir-

cunia Saponaeea, porque os

pretos se servem das folhos,

depois de colidas, em lagar

de $abéo para lavagem de

roupa.

N. B. A* Uahatta* tio fre-

quentíssimas, nSo somente em-
quanlo ao numero das espé-

cies, mas lambem em relaçio

no numero dos indivíduos, com-
pondo junto com as Rubiaeeet,

Apoegnaetat c Coaibretactat

o Mala baixo de todas as re-

giões. Muitas d'ellas, como as

do género l renas, Hibitrm.
ele. fornecem óptimos Glamen-

los; outras, como certas espé-

cie» de Sida, sào applicadss

com decidida vantagem em Io-

ga r das híalrat emollientet da

Europa.

Uma espécie elegante de

Bambgeella, que descrevi de-

baixo do nome Btmb. bicolor.

cresce frequentemente nos con-

tornos do rio Dande, e mere-

cia bem a cultura como planta

ornamental, assim como mui-

tas outra* espécies dos géne-

ros hagonia, Paronia c Hi-
biscas.

To 'as as Stetruliaeeat são

arvorei de bellissimo porte, e

muitas d « Uns pertencem ao*

Cohssas do reino regelai, e ao

mesmo tempo ás arvores mais

uteis dn tona tropical. A» di

mcnsSes ddossaes da Adan*»
nin digilata (X-Bmdo do* in-

dígenas, ímbondeiro dos p».r-

tugitezes) sSo geralmente co-

nhecidas, c enumerar a mol
tiplicc applicacXo que faiem
os indígenas das varias partes

d'esla arvore, na econoniu do

mestiça, seria escrever um Ion

Co capitulo dn ethnographia

X
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Observações mixtaa
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137. nllneria-

138. TiliHoon*. <

M.VÍ.OtJTTI^í -

RAM.
!39.t-tiiHin<*>n«. A

Muito conviria n intro-

dução da Garcinia Man-
gottana de Malaca, c da

ANN. 00 C. ULT.— FARTE WÂO OFF.—SERIE I.— DEZEMBRO 1858.

<

taca, facilita consideravel-

mente a construcçfto de la-

pume», e a arburísaçâo de
vias e praça» publicas,

mormente na e 3.* re-

giito, pois mesmo ramos ou
troncos de 3 a 5 |»IIega-

das de diâmetro, postos na
terra durante a estação

chuvosa, pegam dentro cm
poucos mete», formando já
no fim de t/m mino arvore-

siuhas sofrivelmente copa-
das.

A Arvore de Cacau (Ca-
coeiro, Theobroma Carto
Linn.), sendo introduzida

c tratada com o> necessá-

rio* cuidados, podia culti-

va r-ae sem duvida em mui-
tos sítios do Golnngo Alto

e de Cazengo.

etbiopica. Nio menos úteis aos

povos de todo o sertlo ango-

lense sâo as espécies de Bom-
box (Mufumo dos indígenas,

Mafumeiro, dos portfjgueies)

cujos troncos gigantescos, tos-

camente escavados, servem ge-

ralmente de caudas. Algumas
espécies de Sterculia dSo ex-

çellcnte gomma Tragantha
(Jlcatira ou Àlquitira); euma
vi»to*a arvore d'e*ta mesma
família, chamada pelos indí-

genas Mabuanguiri ,dá fructos

comestíveis. Todas as Stercti-

liaceas fornecem filamentos

para a fabricação de cordas,

taecoi de mantimento* e ou-

tros similhante» utensílios da
vida domestica.

iV. li. As Butlneriacea», tio

numerosas c variadas no Cabo
da Boa Esperança, s&o raris-

cimas no território anirolense;

uma ou duas espécies de Wal-
theria, outra de Brolera e tres

espécies arborescente» do gé-

nero Xeropetalum, compõem
esta família na Flora Ango-
lense.

As Tiliaccas amamentam gra-

dualmenleda praia para o inte-

rior do pais, nllo somente em
numero das espécies, ma» lam-

bem no dc indivíduos. As espé-

cies dos géneros Corchoru* e

Triunifeita Ao pela maior par-

te herbáceas, emquanto que as

dos géneros Grevia c Glypha a

só contéem formas arbustivas

ou trepadeiras lenhosas. Algu-

mas espéciesde Corchoru$, cha-

madas Quijanána pelos indíge-

nas, sao comidas por elles em
hervagens ; varias espécies de

7V«Hni/t/ítf,comonomc bundo

de Quibota, tomam-se muito

prestáveis pela tenacidade dos

filamentos, nne fornece a en-

tre-casen. Taml>cm uma espé-

cie do gencro Gretcia, que
fórma uma arvorcsinha ele-

gante, chamada liamba ou

Mutamba pelo* indígenas, for-

nece material para corda» e

Achei representadas as Clu-

tiaceat, ma» »ó na * • região,

por duas espécies arborescen-

te», e uma trepadeira sempre

verde. Ambas as espécies ar-

79
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das respectivas

famílias.

Observações mixlaa

mormente

chorograpbicas.

a>

140.jnypertca-

*

a

1

XLVII. HESPEr
HlliEA*.
141. Olaclneaw.
(inclu>. Balanileas.)

14«. Apramela-

•

c

*

4

r»

*

0

A

0

<

<

A

>

>

A

Mammea americana do
Brasil, c ahí conhecida

pelo nome de Abricote;

ambas estas arvores dío
fructos deliciosos, e ha-

viam de dar-ne bem á bor-

da do rio Bengo. Também
devia ser tentada a intro-

ducçio da Arvore da Man-
teiga de Serra Leda, abi

chamada Talloie-Tree.

0

0

•

O Citrus Aurantium e Ci-

trus Limonum Riss. (La-

ranjeira eLimoeiro)slo ge-

ralmente cultivados em to-

da a província ; menos vul-

garisados ato o Citrus Li-

metta Rias. e Citrut me-
dica do mesmo auctor (Li-

meira e Cidreira), os quaes

&ó rara» veies apparecem
nas hortas de curiosos.

Em geral a cultura de to-

das as espécies d'e*tas tio

valiosas arvores deixa n'es-

te paiz ainda muito que
desejar, pois a successiva

perfeição das differenles

boreas formam novos géneros, o

Aciinottigma e Dactylantkrra
Welw. mspt., c o Actinostig-

ma speciosum (nob.) é a ar-

vore mais vistosa do sertào

angolcnse, tendo o porte de
um loureiro, cobrindo-se no

tempo da florescência de gran-

des corymbos de flores espien-

dido-coçcinea*

!

A única Clusiacea, att* agora

conhecida, da Africa tropical,

é a Pentadesma butgrmeea

Don. (arvore da manteiga de
Serra Leda), a qual ainda nlo
encontrei no território sugo-

lense.

CJuasi todas as espécies J/y-

pericacea» da Flora Angolense

pertencem ao género Psoros-

permum, e a maior parte d'el-

las formam lindas arvores àc

porte mediano, e folhagem lú-

cida sempre verde; os tron-

cos abundam em uma espé-

cie de resina cdr de sangue,

e a casca fornece aos indíge-

nas um remédio muito acre-

ditado contra febres paludo-

sas e impetigines: os pre-

tos de Golungo Alto chamara

a* estas arvoreMiihas Mulune,

e os de Pungo Andongo dto-

lhes ò nome de MBulombia.

As Olacineat sâo arbustos

ou arvoresinhas pouco conspí-

cua* que se encontram mor-
mente nas matos densas da S.*

regiio ; sd uma espécie de Ba-
lanites, provavelmente indes-

cripta, habita exclusivamente

a região littornl, e toraa-se

notável por seus fructos glan-

diformes, cdr de laranja.

As Auranciaceat sâo parca-

mente representadas na Flora

indígena de Angola; só duas

espécie* do género Clausten*

foram por mim encontrada* até

agora, uma na£.*eoutra na 3.*

regi fio; ellas sfio arbusto» ar-

borescente* de folhas pinnula-

das, flores brancas c fructos

pisiformes, muito aromáticos.

O Limoeiro encontra-se ás

vezes espontâneo no meio de

matos, ma* isso sd em sítios

onde havia antigamente po-

voações.

-

t
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mmilias. chorographlcas.

variedades mediante ot en-

xertei í qiuui desconhecida.

143. Melliteenft.

*

11 0 < > A .Ví/fa Azederach (Sycó-
moro bastardo dos portu-

Riiesr»)c' cultivada por al-

sntis curiosos, edá-semuito
bem n^este clima; alguns

indígenas mais civilisado*

ch6mam-a Bombólo - úrn-

Puto, bu Bombilo-ia-N-
Puto, oqne significa 3fWfa
</e Portugal, pois uma es-

pécie d* Melia indígena nas

matas do sertão designam

elles com 0 nome de Bom-
béí ff .

JV, B. As Mcliaceas, ainda-

que jvouco numerosas cm es-

pécies, tornam -se nao obstante

isso raiilo notáveis nas matas

da í.* rejriao, pelo seu bello

porte e lloreg cheirosas; n

maior parte d'ellas sâo ar-

vore* grandes de nobre nppa-
rencia. pertencentes aos géne-

ros Trichilia, Turraea, Ca-
mpa etc

.
; fornecem quasi

todas boa madeira de coo-

strurç&o. Uma espécie de

Turraea, formosa trepadeira,

abunda k borda doi regalos;

uma espécie ainda »8o descri-

pta de Mella, chamada Bom-
bólo pelos indígenas (Melia

Bombólo Welw.), dá óptimo

tabuado para caixotes e simi-

Ihantes obras, sendo a madeira

muito parecida com a das Ce-

irela» americanas.

144. Cedrcla- * 0 A 0 0 Éncoatreí duas espécies d'es-

•

>

ta família, ambas arvores gi-

gantescas de 9 até lí e mais

pés do circumferencia, nas ma-
tas virgens do Golungo Alto;

uma d'ellas pertence ao género

Swietenia (Su-ieteniaangolen-
m 11 r v. »a__» a ^ g*

th Welw.) e a outra deve for-

mar um novo género, notável

pelas florti A-meras c uma ca-

psula A-valre. A madeira de
amboit é exccllente, muito du-

radoira c de um lustro particu-

lar assetinado.

XLV1II. «AMARI-wn a ai

(Acera Kndl.)

ceas.
6 0 < > 0 Arvores pequenas ou trepa-

deiras, algumas d'estas com
flores lindas violáceas e folhas

de lustro metallico, compõem
esta família, pouco numero»*

i

1
•

na Africa. O Acridocarpus
angolensis já foi descri pto por

Aur. de Jussieu. A estructura

do tronco de uma espécie de
ficteropteris, que habita os

matos mais densos da C* re-

gião, é curiosíssima.

1*0. nrysiiroxy- I 0 0 A 0 Uma arvoresinha elegante,

loa*. UU |MJfie UU IJUAuX St TTtprw 11-

rem, representa as Kryihro-

xyleas na Flora Angolense.

A madeira, que costuma ser

encarnada nas espécies d'esta

familia, c todavia branca na

es|<ecieque encontrei em Pun-
go Andongo.

Digitized by Google



-S62—

Clames oh cohortes

c família* naturaes

da Flora Angolense.

147. ttapinda-

XLIX. PO£.YtlA>
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148.

i- niixa i i-

FORMEM.
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<
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Espécies cultivadas

das respectivas

<

< >

1

Entre as arvores exóticas

d'eala família, cuja inlro-

ducçio n'esta provi ocia se

tornava proveitosa, julgo

dever apontar as seguin-

tes:

Euphoria Lit-chi

Desf.

Euphoria Nepht-
lium D. C, am-
baa arvores fruc-

tiferas da índia e

China, aonde as

fructassechamam

Lit-chi e Ram-
ouras.

Sapindns Suporta-

ria Lin.

Sapindu* divari-

calu$ Willd., ar-

vores do Brasil,

chamadas ali Sa-

bonete ou Pau de

3

4.'

», por servi-

e

la-

var a roupa.

Observações mixtas

chorograpbicas.

As Sapindaeeat slo princi-

palmente frequentes na 2.* re-

gião, onde se encontram na*

matas húmidas e «ombrias dos

Sobados montanhosos, mor-
mente nos de Qnii*m*a, Quic-
cetuòia e de Alt* Qvetm. Si«
variadíssimas no porte, apre-

sentandu-se já na forma iit

trepadeiras herbáceas ou ar-

bustivas, já na de arvores

mais ou menos elevadas e

quaai sempre de folhagem
lustrosa e sempre verde. Al-

íinmas espécies de Cárdia*-

permum infestam como ber-

vas más as searas. Os gé-

neros Pantlinia, Schmidelia

e Dcinballi* ele, apparecem

já á borda dos rios na I re-

gião; a Natalia paulliaioidn

PJanch.. com mais onlra es-

pécie nova d'este género, bem
como alguns peneros inteira-

mente novos, visioaos á Cu-
pania, e uma trepadeira le-

nhosa (também indescripta)

de singularissimo porte, po-

voam as matas virgens da
região.

Na regiXo lilloral as Paly-
galaceat s8o raras, offereceado

apenas duas espécies herbá-

ceas de Polygala ; e mesmo na

£.* regilo o numero das espé-

cies bho a uementa muito, mas
com a appareacia dos géneros

Carpolobia e LopKattfti* ej-

las se tornam arbustivas, e

uma espécie d'este ultimo gé-

nero (Lopkotlylu floribunda
Welvr.) forma uma trepadeira

gigante, cujo tronco tem dois

até dois e meio pés de cir-

cumferencia, trepando até á

altura de sessenta pu oitenta

pés I Na 3.* regilo cresce ra-

pidamente o numero das es-

pécies, e entre estas ha algu-

mas de notável elegância.

As Celattrineat da regilo lit-

toral stto pequenos arbustos

espinhosos, e pertencem a gé-

neros boceiferot, ainda pouco

conhecidos; as da *.* região

sio representadas por varias

esj»ecies do género Catha . que
são pela maior parte arvores

Digitized by Google



— 865—

c famílias naturaes

da Flora Angolenne.

r 1
I

ê

150. Hyppoera-

ifi I-
III si

1* <

c

s

ri « 5

<

151. RH
deas.

I5«. Cimilleiâa-

LI. TatICOCCAS.
15S

A

et cultivadas

re

família*.

F.nlre as plantas cultiva-

das d'esta vasta família

merece o primeiro logar a

Mandioca (Manihat edu-

lie Hum.) da qual

chorographiwu.

aridoa e desabrigados de col-

lina», aliás despidas de qual-

quer outra vegetação arbus-

tiva.

Tudas as espécies d'esla fa-

mília slo vistosas trepadeiras

arbustivas, dc variada e pela

maior parte glauca folhagem.

Na região littoral uma única

espécie trepa nas Adaasoo ias;
mas na e 3.* região varias

espécies de Hippecrãleé e de

Salacta formam por veses ta-

pumes impenetráveis á borda

de regalos e de matas virgens.

Em Pungo Andongo encon-

tra-*** uma espécie de Salacia,

cujo fructo é do tamanho de

uma pêra e comestível.

Algumas espécies de Ziiy-

phtu crescem na* malas ralas

da 4.*, e uma nn« da 3.1 re-»

gifto ; todas elUs dfto fructo»

comestíveis, mais ou iuen»i

saborosos. O vegetal porém

mais notável d'esta família das

Rhmmnoidenié uma trepadeira

herbácea, pertencente a um
género novo, visinho ao He-
linua E. Mey., com o porte

de uma AriHalaehia.

Compôe-se esta família de

seis ou seta espécies do único

género CkaiUeíia, sendo to-

das ellas ou arbustos ou arvo-

resinhas, notáveis pela rami-

ficado horisonlal, que em
quasi todas as espécies se ob-

serva.

Habitam as matas virgens

mais densas e húmidas dos

sítios mais quentes e abriga-

dos , formando ,
junto com

Itubiaeeaa, Ananateat e Fttus

,

o mato baixo da» menciona-

das matas; algumas d'ellas

slo trepadeiras. A circum-

stanciã de sd raras veies se

encontrarem com flores, e

mais raras veses com fru-

ctos bem vingados, torna a

distincçto exacta das espécies

dificílima, Unto mais porque

as folhas de cada espécie va-

riam consideravelmente con-

forme a idade e exposição dos

indivíduos.

N. B. As Eupharbiaceai , nSo

menos polvmorphas no porte,

do que cm qualidades inter-

nas, acham-se quasi igual-
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Espécies cultivada*

das respectivas

Lll.tfStlBBllV.

154. Anncnnlia-
eeaft.

inclnd. S|wndiaccs».)

15 < <

riedade, deacripta com o
nomodeManhiot JipiPolh.

é cultivada extensamente
em toda h província, e

mesmo em toda a Africa

tropical, formando o pio
da população preta. Re-
servando a exposição das

dilTcrcntct nianeiras de
cultura e de preparação
dos tubérculos d'e*tc va-

lioso vegetal para um ar-

tigo especial, todavia nlo
posso deixar de observar,'

que a Mandioca é comida
em ettádo cru, apenas ti-

rada dá terra, em toda a
parted'esta província, sem
a menor consequência fu-

nesta, e que contém por

conseguinte pouco oú nada
do principio venenoso que
parece abundar na maior
parte das variedades d'ea-

ta planta cultivadas ria

America tropical.

Duas outras plantas d'es-

ta mesma familia, também
de grande importância para
empresas agricolas no fu-

turo, sio o Rieino, (Rici-

nu* communi* Lin.) e a
Purgueira fCurta* pur-

gam med.) chamada Mu-
pulúca pelos pretos, cuja

cultura em grande escala

nlo deixará de ser muito
lucrativa, por causa de se-

mentes oleosas de àniba*

estas espécies. Duas espé-

cies arborescente* do gé-

nero Eupkorbia, ambas in-

digcnasd'cstcpaii,c igual-

mente notáveis por seu

porte singular e pela gran-

de promptidão com que pe-

gam de estaca, servem aos

indígenas para as ettaca-

daí e tapume* com que cer-

cam as habitações.

A Mangueira (Mangifera
indica Lin ), e o Cajueiro,

ÍAnacardium occidenlale

Án.) sio geralmente cul-

tivados em toda a provín-

cia; mas a Mangueira já

a* tres regiões, com a dute-

rença porém que em cada uma
d esta*, certas fórmas ou gru-

pos predominam.
1V« regiio tittortt »s Euphtr-

atas aroarcireniel rerrrr^r-

me* com o porte de Ccreut

ou de Rhip*alit, sio as maii

notáveis, commnicando ao» sí-

tios, em que se ajuntam em
matas, uma phvsioaomia muito
particular ; na 2.* regilo des-

apparecem estas arvore* tem
folha*, ou só se encontram
cultivadas, e em logar d'e)laj

povoam-se as matas e as col-

linas de espécies trepadeiras,

de multiforme aspecto, fingin-

do ora Convoí rulact as (cosao

as Daleckmorpia»), ora VrH-
cacea* (como os género* TV«-

gia, Âcalppha e Croton), ora

Leguminota*, como certas es-

pécies de Phyllantkut

.

Tamliem sio faltam fórmas

arbustivas e mesmo arvores

que imitam o porte de Mal-
cacea*, Rhamnacea* ou Lêm-
rinea*, e até o das Menuper-
macea* !

Na 3.* regiio apparecem,

junto com algumas fArriras ar-

borescente* da regiio ante-

rior, outra vez e com maior

frequência, a.< Euphorbias rat-

tifnrmtx. representando porém

n'esta regiio, com preferen-

cia, as Opuncia* achatadat da

cohorte caelmcea.

A Eupkorbia prottrata Ait. e

a E. hgperici-folia Lin., bem
como a maior parte das espé-

cies de Phgllanthu*, estio es-

palhada* por todas as tres re-

giões. kJatropha gottypitfolia

cresce só no littoral : as Briát-

lia* e Alchornea* adorunm a

regilo, e uma Evphorbi*

arborescente, muito similbant<-

á Euphorbia Nercifolia Lin.,

encon t ra-se cxcl usivamentenos

bosque* arenosos á borda do

rio Quanta. A madeira das

espécies lenhosas c quasi

ralmente muito prestarei.

N. R. Ai Anaekrdlarrã* m-
digenas da Flora Aniolesse

compdem-se mórmente dos re

neros Sorindeia, Odinc e d<

tres ou quatro espécies arbas

tivas d« ui
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155. lanera-

156.

157.

158.

\

'

A

<

A

< >

nao se dá muito bem na

3.* região. Uina arvore

mui vistcsn, do grupo das

Spondiaceas, que os indi-

geuaschamam Mugvenga,
e que dá fructos comestí-

veis, é muito vulgar, tanto

silvestre como cultivada,

em todas as Ires regiões.

< >

Rhus, e todas ellas suo habi-

tantes das regiões elevadas,

bem como a maior parte das

varias espécies de Spondias,

que abundam nas matas da *.»

região, fornecendo uma del-

ias (o MutMondo dos indíge-

nas) fructos comestíveis, imi-

tando a Ura ferral na forma

e na cór, mas pouco «aborosos.

Uma arvore de altura me-
diana, raminhos ferrugineo-

tomentosos, e folhas pinnula-

das com duas estipula* g mu-

des na base de cada folha, re-

presenta as Burscraceas ango-

lenscs. O tronco d'esta arvore

contém uma resina aromática,

e os fructos são oleosos. Pa-

rece ser uma espécie de Cã-

narium, e estou á espera de

ver e examinar as flores, para

então ppder designar com exa-

tidao» género a que pertence.

As ('onnaraceat, constando

pela maior |>arle de arbustos

ou trepadeiras lenhosas dos

géneros Cnestit e Mourea,

fóYmara um grande enfeite nas

matas virgens da £.* e 3.* re-

gião, por causa de seus fruc-

tos singulares, quasi sempre

coberto* de um vclludo cocci-

neo. Duas ou tret espécies ha,

que no seu porte muito se pa-

recem com o género Averrhon

das Ozalidea*. O velludo es-

carlate, que reveste os fruc-

tos de algumas espécies, ex-

cita na pelle a mesma forte

eomiehio que as Urtigas

!

Jista família das Ochnactas,

postoque pouco numerosa em
espécies, todavia se torna no-

tável pela elegância do porte,

lustro particular das folhas e

brilho das flores e fructos, e

nâo menos pelo grande nume-
ro de ipdividuos, cm que al-

gumas espécies arbustivas ap-

parecem, formando em certos

sitio» da 8.» região, junto com
Chailletias, Rubiacea» e Fi~

lieet, o mato baixo das flores

tas.

CompSe-se a família das

Zanlhnxiflleas quasi inteira-

mente de arvores grandes de

magnifico porte, que dominam

a vegetação circumvisinha com

as suas formosas copas de lúci-

da folhagem ; os troncos d'estas

arvores sao quasi se
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das respectivas

Observações mixtas

169. Eygopbyl- A

LIII. «BUI* 4-

160. Corhlotiper- A A

161. 1,1 A A O Linho (Linum usita-

ttitimum Lin.) cultiva-se,

postoquc em limitada por-

ção, noa contornos de Fun-
go Andongo , mormente
por causa da applicação

das sementes oleosas para

cal

dosde tubérculosponteagndoa,

e n madeira de todas as espé-

cies é excelleate, e nlo raras

veies de côr amarella ace-
tinada. Sto mais frequentes

na C do que na 3.1 região,

onde diminuem rapidamente

em numero de espécies e de
individuo*.

O famoso Pato Mia de Go-
lungo Alto, ama das arvores

mais valiosas de conslrucçào,

é um Zanthaxyllan.

As Zygophyllaceat da Hora
Angolense constam de algu-

mas espécies do fenero Trièm-

lu» e do Zygaphyllum *im-

plexíÀa., crescendo Iodas el-

las na regilo littoral. Uma
elegante e nova espécie de
Tribultu(Trikmicant. WeJw.)
embelleia com grandes e Ln-

numeraveis flores cor de oiro e
muito lustrosas, as praias are-

nosas de Losada, e principal-

mente as externa*

ilha Caxangá.

A família das Cochlotptrma-

ceas. modernamente estabele-

cida e bem caracterizada por

M.
ao* um único representante na

Flora Angolentc, o «jual é uma
linda arvoresinha com o porte

malvaeeo, ornada de grandes

e brilhantes flores amarellas.

Habita as collinas áridas de
Golungo Alto e Ambaca, e
l>em assim as margens areno-

sas do rio Quanta. Os indíge-

nas chaniam-a Borotuto, e fa-

bricam da entrecasca d>lla
umas corda* grossa* nu for-

tíssimas. O tronco abunda em
sueco amarello ! Forma uma

pecie de C*ckla*per-

crevicom o nome
de CacfUatpermum mmfttemae.

As Linaceas indipena* oon-

súslem em duas ou talvez tres

e*l>ecies do género H*f—ia,
cuja verdadeira collocação svs-

temática ainda é um problema

dos phytographos. SSo a a Hu-
goitias formosas trepadeiras ar-

bustivas, de um porte muito

particular, ora trepando na*

densas moitas os declive* de
rochedo»; as suas flore* ama-
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Espécies cultivadas

das respectivas

íarailiHv

Ol^ervaçòe» mixtas

m/.rmente

chorugrnpbicas.

16S. Oxalideam.

163.

HORA«í.
1«4. *8

A A

A A A ímpatien* Buhamina
Lin. (Papagaio» rio* por-

tug.) é cultivada por al-

guns curiosos, e nío des-

cosia do clima angolcnse.

(Sjroon. Melindres.)

<
A Terminalia Cotappa

Lia., vistosa arvore das

Antilhas, cujos fructos en-

cerram uma amêndoa mui

saborosa, merecia bem a

intxoducçâo em Angola
; já

se acha introduxida em al-

gumas ilhas de Cabo Ver-

de, onde se dá sofrivel-

mente.

ANN. DO C. ULT.— PAETE NÃO OFP. SERIE I.—DEZEMBRO 1858.

com as do Linum flaeum
Lin., mas a folhagem lustrosa

composta de folhas largas, co-

riaccas e sempre verdes, é

muito d inerente da de todas

as lÀnaeeat, das quaes as Hu-
goniaceot, depois de se acha-

rem descobertas em maior nu-

mero de espécies e talvcs de

géneros, provavelmente hfto

de ser separadas, e eleTadas

a familia autónoma.

Uma espécie de OxgJi* abun-

da em silios cultivados, e

terrenos um tanto húmidos
da *.* regilo; as mais es-

pécies de Oxnlidea* que en-

contrei, pertencem ao gé-

nero Biophylum. e .".lo par-

ticulares á 3.* região, onde
habitam nos declives cobertos

de capim curto, na visinban-

ça de regatos; uma espécie

è sem duvida o Biophylum
tentitiwm D. C, mas a ou-

tra 6 nova (B. Umbraeulvm
ffeltc.), e ambas ellas lor-

nam-se curiosíssimas pela gran-

de sensihilklnde das folhas,

que é igual se nlo maior á das

Mimosa*.

N. B. Furam encontradas

duas espécie* do género ím-
patient; uma, e a mais vis-

tosa, de grandes flores viota-

ceo-purpureas, k borda de re-

gatos e Ingôas cm Cazengo,

Golun^o Alto e Ambaca, e

outra dc flores menos conspí-

cuas, em barrancos húmidos
do recinto de Pungo Andongo.

A familia das Baltamineas,
até agora ainda nlo tinha sido

introduzida na Flora da Africa

tropical.

Ab Combrelaceai, que for-

mam um dos maiores encantos

das regiões elevadas do terri-

tório angolenae, acham-se s<5

parcamente representadas na
região litloral, aindaque uma
espécie ( Laguncvlaria ra-

cemota Gaertn.) i a fiel com-
ponheira ila Rhizophora Man-
gle em toda a costa d'esta

província. Mas na *.* e 3.*

região multiplica-se rapida-

mente o numero das espécies,

e também o dos indivíduos,

ornando, em forma de multi-

colores trepadeiras ou de ar-
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Espécies cultivadas

das respectiva!

famílias.

Observações mistas

chorogrnphieas.

.

vores com o porte murtaeta,
os campos abertos, as mar-
gens das matas virgens, e os

sítios pedregosos. Um grande
numero de espécies trepadei-

ras cobrem-se de tamanha
quantidade de flores escarla-

tes, dispostas em corymbos
largos ou penachos verticilla-

dos, que tingem espaços con-

sideráveis de mato baixo de
brilhantíssima côr de fogo.

Na 3.' região ellas appa re-

cém ainda mais frequentes:

mas em logar de trepadeiras de
flores coccincas, encontram-**:

agora arvores de flores branca?
ou amarellas, que por serem
notáveis por suas copas re-

dondas e mui frondosas, for-

mam uma feiçlo caracterís-

tica dos matos ao longo do rio

Quanza.

Mui las espécies, mormente as

rnixes c cascas d'cstas, env
tram na mysteriosa MtUerim
medica dos curandeiroa pre-
tos, e a madeira da maior
parte das espécies arborescen-
tes é sem duvida excelleote
material para construcçftes do-
mesticai, haglamlo nomear o

165. HhiBOpfco- 1 A

-

0 0

Guçutu do Golnngo Alto e
a Muéia de Pungo Andou-
go, arvores muito estimadas
pelo valioso préstimo de suas
madeiras.

O Mangue (Rh yzoph ira AImm-
gle Lin.) é muito vulgar em
toda a costa da província,
formando em iogares panta-
nosos da praia e á borda de
rios, que conduzem agua sa-
lobra, densíssimas e sem-
pre verdes espessuras ou mes-
mo malas altas. A madeira
úm Mangues «'• considerada
como muito util para varias
construcçdes, e a casca abun-
da em princípios adstringen-
tes, próprios para cortir coi-
ros. H*le Mangue, a qne dlo
o nome de Mangue da praim
ou Mangue vermelha, aio se

deve confundir com o cha-
mado Mangue 4o monte, ou
Pato, o qual fórma um novo
género da família das Rú-
biaceai , fornecendo uma das
mais estimadas madeiras que
produzem as matas virreas
da *.« região (Corymatmtkt
WelW.).
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Espécie* fMHividtJ

dai respectivas

famílias.

Observações mulas

chorographicai.

If»6 Oenothorn-

187. Hnlora.

if.a. 10

< < Todas as pUnlnH d'usta femi-

I ia, descobertas até agora a'e*le

território, alo eapacies herua*

reas do género Juttiaea, e cos»

tiimam orescer em Ioga res pan-

tanosos e nas vaneas ao lon-

go de rios; augmentam em
numero de espécies e de indi-

víduos gradualmente, desde a

costa até ás regiões superio-

res; a maior parle *So vege-

taes |kjuco conspícuos, <|tie

nada |>artici|wra da elegância

e belleta das Oi notheracras

americanas tilo admiradas nos

géneros Ocnothera Godetia,

Clarkia e Fucktia; mns ape-

sar de tudo isso as Jusiiaeat

se tornam curiosíssimas c bem
apreciadas «la todos os que cul-

tivam a Sciencia amabilis, por-

que eternisam o nome do en-

genhoso fundador do Metho-

do natural, Antonio Louren-

ço de Jmstiev.

Encontrei no rio Dande uma
espécie de ffalorngeas, perten-

cente provavelmente ao género

Myriojikyllum; masachaodo-se

os exemplares sem fruct idea-

ção, è só mediante uma cuida-

dosa comparação com as espé-

cies actualmente descriptas,

que esta poderá ser classifica-

da com a necessária exactidão.

As Lytkracea* consistem to-

das em humildes plantas an-

nuaes; assas raras na 1.*, e

pouco frequentes na 2.* re-

giito, mas frequentes nos terre-

nos pantanosos e prados hú-

midos ao longo do rio Quansa,

desde Pungo Andongo até Qui-

sonde. A maior parte das es-

pécies pertence nos géneros

Amnmnnia e Ameletia, e pos-

toque sejam plantas IXo pe-

quenas, que com rn»ào po-

dem coa«iderar-He como pyg-
piru* da Flora Angvlente, al-

gumas nRo deixam de ter ele-

gantíssima!'! emipinnt" que ou-

tras sc tornam muito notá-

veis pela edr rubra ou coc-

cinea, de que se tingem o»

caules, ns folhas e os cálices

na epocha da fructiDcaçjlo,

appnrecendo ás vetes em tilo

grande numero de indiví-

duos muito juntos, que vistas

de hmgc fingem de alcatifas

purpúreas, estendidas sobre os

prados verdejantes.
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Eipecies cultivadas

das respectivas

família*.

mórmeule

chorograptKca*.

Ob*. Uma linda arvore-

ssinha desta faniili* (do

grupo da* Memecyleat) in-

dígena da* florestal de

Pungo Andongo, dá por

fructo umas bara» azula-

das, a* quaea nio deixam

de ser saborosas, e tingem

quando comidas o* l>eiçoa

de cér preta, indigitando

assim a origem da palavra

Mela*toma, a qual, como i

sabido, quer diaer Báca
preta.

A Guiaveira Prídium
Guaiaea Radd.) e o Ará-
tortiro (Ptidium Arata,

Radd.) sio cultivados ge-

ralmente em quasi toda a
província, e este ultimo

cresce também esponta-

neamente nas viainhaneas

de povoações.

A Pitangueira (Eugenia
uniflora Lin.) e a Ro-
meira (Púnica Grana-
tum Lin.) é cultivada tá

por algun* curioso*.

OJamboeiro {Jambotavul-

garit D.C.) lambem n£o es-

tá muito vulgarizado n'eàte

paiz, e eu ainda nio con-

segui provar d'elle fructo*

saborosos, pois o* Jam-
bo*, cultivado* em Golun-
go Alto, nio *Ío muito
perfeito*, aindaque uno

lhes falta o cheiro de rosa,

quecaracterisa esta fructa,

originaria da índia.

Entre a* muita* arvore*,

tanto ornamentai;» como
fructiferaj* da cohorte da*

Myrtifiorat, cuja intro-

ducçio n'este paix *e tor-

nava proveitosa, julgo de-

ver lembrar principalmen-

te o bel lo Cattanheiro do
Maranhão, (Berthvlletia

exrelta Hnmb.) e duas es-

pécies de Lecythit, chama-
das pelo* braxileiros Sapu-
caia» (a ordinária ta Sa-
pucaia branca). Os fruc-

to* de todas eitas arvores

encerram grande* amên-
doa*, maia ou menos *imi-

lhantcsnogostoacaatuolia.

O numero,proporciona)mente

muito limitado, em que as

Melaitomaceat até agora fo-

ram encontrada* no território

angolense, apesar doa cuid

do* que empreguei na toa

iavestigaçio faa-me crer, ou

que ellaa em geral aio menu
frequentes aa Africa austral,

do que ao norte do equador

d'e*te continente, ou que o

maior numero d 'cilas só se

encontra no alto-plano do Soo-

go, Duque de Bragança e ou-

tra* terras a lés te do territó-

rio, por mim até agora explo-

rado.

N. B. AsMyrtaceos verdadei-

ramente indígena* de An?uU.

nio aio numerosas, a mio

ser que na* terras *itu»da>

maia para o Oriente da pro-

víncia talvex se tornem mais

frequente*. Uma espécie do gé-

nero Syzygium, mapniOca ar-

vore de cem e mais pés de al-

tura, e com uma majestosa

copa sempre verde, enfeita as

marceas de riachos em Go-

lungo Alto e Caxengo. Aí maii

espécie* indígenas pertencem

ao género Eugenia, e sio só

arbustivas. O que porém me
parece digno de mencioaar

n'este logar.éa íminensa quan-

tidade de Guaiareirat ( Pti-

dium Guairá Raddi), que

se encontram, formando nio

raras vexes densas malas, em
muitas ilhas, situadas no rio

Quanxa, e principalmente nas

de Quilagr, Bumba e Ca-

Uniba; os fructo» sio iguaes

em edre cheiro ásGuaiavas er-

ra 1mentecul livadas, mas muito

maiores e mais saboroso*. So

uma investigação circumspec

ta, no interior mais remoto

deste continente, |w>derú resol

ver o problema, »e estas ar-

vores, que actualmente se re-

putam arisioarias da America,

também sio indígenas de Afri-

ca, ou se ellas só resultam da

cultura anterior, e por conse-

guinte da sua inlroducçio era

tempos remotos.

Quasi as meninas duvida*,

respectivamente á tua ver-

dadeira origem, sc me ofle-

recém em relaçio a uma >
*-
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Espécies cultivadas

las respectivas

Uma Rateira (Rosa gal-

lira Md. Var?) é cultivada

nus jardins e a rimos dos
culonos cm muitos sítios

da província; nío gosta

muito do clima littoral,

mas dá-se bem na t. ê re-

gulo e perfeitamente na 3.'

mormente nos contornos

de Pungo Andongo.
N. B. Seria muito con-

veniente introduiir em An-
gola a Brayera aatkel-

minthica Kunth, arvore da
Abviísinia, ahi chamada
Custo ou Cabeti, e muito
celebrada por fornecer na

infurâo das suas flores um
remédio cerlo contra a

Tenta ou Solitária.

Também a cultura doa

Morangei (Fragaria rei-

ra Lin.) merecia bem uma
tentativa nos arimoa hú-
midos e sombrios da e
3.' região, e mesmo na

Observações mixtas

inúrmente

chorographicas.

pecie arbustiva do géneroJau*'

bota, que encontrei i bor-

da de regatos de Alta Queta,

(serrania alta de Golungo

Alto), a qual ahi cresce em ta-

manha quantidade e em sí-

tios Uo desertos e remotos de

habitações, que parece ser

realmente indígena daquella

regilo.

O género Napoleona, estabe-

lecido por Palitot aa Flora

de Owar, encerrava até agora

Ires espécies arbustivas, ori-

ginaria* todas dos países ao

norte do equador entre os

rios Senegal e Níger. Uma
quarta espécie que encon-

trei na serrania de Alta Que-

ta em Golungo Alto é ar-

boreteenie, de dote até quiaxe

pés de altura, assimilhando-se

no porte e na Incida folhagem

a uma, luxuriante Camellia;

as flores d'esta espécie tio

brancas no principio, passando

depois a côr de rosa, e tor-

nando-se finalmente amarei-

las. (Napoleona angoleasii

Welw.)
Obs. O Atteranlhot brari-

liensis Dotf. , o qual como ago-

ra dixem, ê maia provavel-

mente de origem africana, foi

por

N. B. A falta completa de

Rosácea» na Africa tropico-

occidenlal ja foi estranhada

pelo sábio collaborador da
Flora Nigriliana, S. G. Be»'
tham, e os resultados pouco

satisfactorios das minhas cui-

dadosas investigações a este

respeito parecem confirmar,

se mio a falta absoluta, ao

mono» a aumma csc&sgr-x de

vegetaes da família da» Rosa-

ceat mo território angolense.

Só uma espécie do género Ru-
•tis, formando uma trepadeira

arbustiva, foi encontrada nas

densas matas do sobado Qui-

lombo em Golungo Alto, e

parece ser idêntica ou pelo me-
nos visinha do Rubus apela-

lut Poir., descoberto na ilha

de França
,

pois as flores da

planta angolense são lambem
perfeitamente apetalas, e as

folha* pinnuladas, etc.
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Espécies cultivadas

«lat respec liras

Observações mixtas

173 < hrj«M>bA- 3
•• «»n ai

A A

LVTI. LRCUHI-

174. RoblnlA-
cca«.

(Papilionaceae Anrt.

pr. pte.)

( Fnbaceae, Sub-Ord. i

Liadl. V. K.)

830 <

1 .% nas margens dos

Bengo e Daode.

0

rios

A Moquilea grandiflora
Mart., arvore pernambu-
cana, cujos fructos sSo

muito estimados para so-

bremesa (chamados Guiti
ou Oiti pelos brasileiros)

recommenda-se por isco

)>ara ser introdoiida e ge-

neralizada n'csla provín-

cia, mormente nas margens
dos rios Bengo e Dande.

Entre as plantas cultiva-

das, em maior ou menor
escala, pertencentes a famí-

lia das Robiniaceat (Papt-

lionaceat) merecem a prin-

cipal menção as seguintes

:

O Chratobalanu* Ieaet Lin.,

(Jingimo ou Jinginro dus
indígenas) cresce em abun-
dância ao longo da costa, ora
em forma de um humilde ar-

busto de dois pés apenas de
altura, «orno, por exemplo, nos

territórios do Mostulo edoAm-
bris, ora formando elefantes

arvoresinhas de seis até oHo
pés de altura, como se en-

contra ih ilhas de Loanda e

( azanga. As folhas d'este ve-

getal, mormente quando re-

centes, abundam em matéria
adstringente, e por isso os pes-

cadores d'esta costa *e servem
d'ellas, ou pisadas ou em co-
limento, para tingir as redes,

que assim se tornam mais du-
radoura! e fortes.

Os fructos do Jingimo. que
i|uando bem perfeitos e ma-
duros chegam ao tamanho de
uma |iequena tangerina, slo
de côr roxa ou negro-purpa-
Teu, e nio deixam de ser sabo-

rosos, ajndaque pouco soecu-

lentos e um tanto adstringen-

tes; ha-os também decorama-
rella, e esta variedade é prová-

velmen te a que foi descri pta por
Sabine como Ckrytoèalaniu
lutem, no tratado que publi-

cou tobre o* Frueto* cowrtti-

rei* da Africa traficai.

Nenhuma .espécie de Pari-
narium foi encontrada até ago-

ra; mas nas matas virgens da
£.* regito achou-se uma linda

arvore de um novo género de
Chrgsoaatancai , o qual se tor-

na curioeissirao pelo que respei-

ta á estriictura das flores, cu-

jos numeroses estames unilate-

raes, reunidos em uma espécie

de semkylindro c incluindo o

estilele, mostram com a maior
çvidenciaa intima relaqXod'es-

la família com a visinha co-

horle ou classe das legumi-
nosa* ; chamei a esta arvore

Dactyladenia floritrunda.

Esta família, a mais vasta

de todas quanta* se contam ou

globo terrestre, e a mai» nu-

merosa em espécies da zona

equinoxiol, acba-se por con-

seguinte
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Espécies cultivadas

das respectiva»

famílias.

Observações mixtas

mormente

chorographicas.

].« Feijoeiro (Feijão),

( 1'hateolut rttigarit Lin.):

cultiva-se em toda a pro-

víncia, c mais de vinte

e cinco variedades, dife-

rentes na forma, cor e ta-

manho das sementes ; uma
variedade branca, de for-

ma elliptica e casca fina,

é tida como a mais sabo-

S.* Feijão etpadinho

(Phateolut lunatut Li*.):

é só raras veies cultivado.

3.* Jingubã, (Arachit

hgpogaea L.): é cultivada

em grande escala, mor-

mente Ro districto de Am-
baça, lauto paraconsummu
em grào, como |iara ei-

t.M'l r > ixfit ?.

4. * Ftijto macundi (Ti-

gna unguieulatu ffaip.):

cultiva-se em abundância,

mormente em terras um
tanto húmidas.

5. * Jinsonge ou Quin-
to*gc (Cajanut indicut,

Spr.): e cultivado geral-

mente, mas nlo em gran-

de escala como merecia.

6. * VièU ou Jinguba de

Cambambe < Voandzeia tub-

lerranea , Arachit afri-

cana Burm.); cultiva-se

mormente nos districtos

de Pungo Andongo, Cam-
bambe e Ambaca, e devia

ser mais generalisada a sua

cultura.

7. * Krvilhaê (Pitum ta-

livum): cultiva-se a ervi-

lha ordinária ca ervilha

torta.

8. 4 Favas (Faba vulga-

rit Mch ): cultivam-a só

poucos curiosos, e raras

vetes chega n perfeição.

9.* Cafoto ( Tephrotia ine-

briam, Welw. n. espec):

arbusto ou arrorcsinha ele-

gante, também indígena de

Angola; é cultivada para

apanhar peixes, pois as fo-

lhas e ramos d'estc arbus-

to, bem pisadas e deitadas

nos rios, embriagam os

peixes, tornando assim o

apanho d'elles facillimo.

10. Mus, ri (Muxiria
mtilit W.): arbusto pe-

queno, indígena das mar-
íçen* do Quanxa, é ás ve-

golense representada em gran-

de abundância de espécies, e

igualmente de indivíduos. Já
na região littoral os géneros

Crotalaria, Índigofera e Te-

phrotia predominam, cada um
d'elles cm numerosas c mul-
tiformes espécies, nos prados

e nreiaes, nas collinas, c á
borda de rios e aguas esta-

gnantei; varias e*peciesde Dei-
modiuiu, de Se$bania e Aetchy-
nomene povoam os terrenos hú-

midos; o Drepanocarput luna-

tut ea formosa Herminiera ela-

phroxyi-n (Guill.
-

, adornam,
juntamente com lindas espé-

cies de Vigna, as margens dos

rios Bengo, Dande e Lifune.
E gradualmente, conforme a
elevação snecessiva do paii,

multi|i|icam-se as espécies, tor-

nando-se estas cada res mais
arbustivas, ou mesmo arbo-

re*centes, de maneira que na
£.* região varias arvores, c

todas cilas muito vistosas, d 'es-

ta família, constituem uma
parte considerável das matas
virgens, nas quacs os géneros
Milletia (Mutalla-menha dos
indígenas), Pterocarput (Ta-
eula dos indígenas), e vários

géneros ainda indescriptos

,

principalmente se distinguem.

Uma Brgthrina arborescente

enfeita os campos pedregosos,

e uma multidão de lindas tre-

padeiras de brilhantes cores e
variadíssimo porte adorna as

margens de riachos, enlaçan-

do-se em fóruia de roncas nas

arvores gigantescas até á copa
d'cstas, d'onde pendem depois
em florigeras grinaldas.

Esta grandiosa exposição de
tudo que ha de mais bello e
de mais curioso no reino ve-

getal nSo pára, mas continua
e até augmenla na 3 • região,

na qual. com a pompa luxu-

riante das arvores e trepa-

deiras, outra vex apparecem
numerosas, e na «.« região

desconhecidas espécies herbá-

cea* e tub-arbutticat d 'esta

família, as quaes estudadas
com a necessária exactidão,

oHerecerâo uma copiosa co-

lheita de géneros novos ou
apenas conhecidos. NSo me-
nos variada é a applicaçao e

o uso que os habitantes faiem,
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Kspecics ci>H iradas

das rc*|HClivaa

família*.

ObfcnaríSe» mixtas

mormente

chc.rographicas.

17fi

niacea»,
(Fabncesc Subonl.

Lindl. V. K.)

ses ciillivado, porque a*

raízes servem, juntamente

Cum ai semente* de uma
espécie dc Elevtine, cha-

mada Luc» pelos indíge-

nas, para a fabricação

de uma e»pecie de cerveja,

chamada (W/a.

O Anil, es|ioiitaneo em
muitos luga re*, (índigofera
anil e índigofera tinctoria

F,.), é cultivado sómcnle

em pequenaa porçdVs, bem
como a Dongalmla (He-
di/teroideael), cujo rhi-

mma carnoío-Cbroso, re-

duzido a pó, é considerado

como o ma ii proOcuo remé-

dio da angina gangreno».

O Tamarinheiro ( Tama-
rindut indica Lin.) é cul-

tivado frequentemente na
1.* regiilo; ma* apesar de
«e encontrar cm vários *i-

tios, creicendo esponta-

neamente ú borda de rios,

é certo que foi introduzi-

do da índia ; na £.* região

bSo o euconlrei muitas ve-

xes, e ainda Diais raro se

torna na 3.' regiito.

A Poinciano pulcherrima

Lin. cultiva-.«c geralmente

em toda a província, c dá-

se muito bem em todas

as três regiões, chegando
ii vexes, como por exem-
plo cm Pungo Andongo, a

formar arvoresinhas bem
copadas, as quaes cobrin-

do-se de innumeraveis flo-

res do mais vivo escarlate

tornnm-te formosíssimas.

O cozimento das raízes

d'estc arbusto è adminis-

trado pelos curandeiros

prelos nas febres inlermit-

tentej, e a infusão das fo-

lhas faz, como afflrmam, as

vezes das folhas do seuna
ou senne.

Kntre as espécies d'esla

família, cuja introducçAo

se devia tentar, mormente
na arborisaçuo dos contor-

nos dc Loanda, julgo de-

ver nomear:
1.* A Alfarrobeira do

Algarre (Cerata-

uia Siliqtta Lin.)

«.•A Olaia (Cerei» Si-

liquailrum).

3.» A Glcdihchia Iria-

principalmente das raízes, da
casca e da madeira das Robi-

niaceat, como isso é notório a

rosnei to da Ergthrgnm (Jtf-?/««-

go),i\*Tacula,á*MHtala-mr-

nha, e do chamado Pi* fvúe-
ena (esp. de Milletia), cajás

madeiras etc. slo muito apre-

ciadas em todo o sertão ango-

lense.

A', B. As Cae»alpiniacee»tÍo

muito raras na região littoral,

e somente representadas por

algumas espécies dos géneros

Cattia e liauhittia ; a Pmr-
kinsonia e bem assim a Gtrt-

landina, apontadas como ar-

vores vulgares na costa d*Afrí-

ca tropical ao norte do equa-
dor, devem ser raríssimas, ou
•faltam talvez inteiramente no
littoral angolense, pois cilas

foram por mím debalde pro-

curadas até agora.

Na <.* região porém apre-

sentam-se repentinamente nu-

merosas e mui curiosas espé-

cies d esta família, tanto ar-

bustivas como arborescente* e
trepadeiras; a elegante Cat-
»ia mimotoidet Lin., com mais
tres ou quatro espécies alo me-
nos vistosas, e uma. arbores-

cente, d'este mesmo género,
enfeitam n« matas virgens; os

géneros ainda mal determi-

nados MexoneHrum
y
Berlimim,

Baphia e Anthonots apresen-

tam varias e pela maior parle

noras espécies, c uma Afte-
fío, com a copa era fúrma de
chapéu de sol, acompanhada
de duas espécies arborescente*

de Bauhinia , encontram-se

enda vez mais frequentes, ain-

daque por ora someute mistu-

radas com as variadas arvore*

de outras famílias.

Na 3.' regiilo muda tudo isto

:

pois se multiplicam ahi os

indivíduos das Caetalpinia-

cea» arborescente* de tal ma-
neira, que chegam a formar.

i, quaji
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íFabaceae.Subord.m.

Lindl.V. K.

«8
Uma única espécie d'e»ta

tio vasta família te en-

contra poitoque rara* ve-

xe*, cultivada peloi indi-

£eoas, e é a bem conheci-

da Esponjeira (Vackcllia

Farnesiana Wiath.), que

também m cultiva em Por-

tugal por causa do cheiro

muito agTadavel das suas

flores; os pretos porém
cultivam esta arvoresinba

por motivo dos seus fruc-

tos ou vagens, que entram

como material principal,

na preparação de tintas

pretas, com que tingem

os tecidos , chamados de
Mabtlla ou Mobila, feitos

de folhas de palmeira.

JV. B. A Parkia africana

Br., arvore vistosa d*esta

família das Mimosaeeas,
indígena da costa ao norte

do equador, desde Serra

Leoa até" ao Gabto, bem
merecia ser generalizada

em Angola por causa da
grande quantidade de se-

ANN. DO C. ULT.— PARTE NÀO OFP.—SERIE I.—DEZEMBRO 18j8.

Espécies cultivadas

das respectivas

famílias.

canthos, que é o

Espinheiro da Vir-

gínia,

Todas estas arvores alo

de bello porte, contenlam-

se com terrenos menos sub-

stanciosos e até um tanto

seccos e pedregosos.

• N. B. Uma espécie ar-

borescente do género Cos-

sia, cujas vagens de dois

até tres palmos de com-

prido muito se parecem

com as da Caátia Fistula

Lin., encontra-se, ainda-

que raras veies, nas ma-

tas do presidio de Pungo
Andon;o,tornando-semais

frequente nas terras do

Songo e do Congo orien-

tal, aonde os indígenas a

charuuBi Mossambe. e aos

fructos Mitua; estes úl-

timos apresenta-los-hci á

Sociedade Pharmaceutica

de Lisboa, para serem exa-

minados e competentemen -

te avaliados por esta distin-

cta corporação scienlifica.

Observações mixtas

chorogrnphicas.

exclusivamente as mntas do al-

to plano de Pungo Anâongo,

conhecidas ahi pelo nome de

Matai de Panda, cuja pAy-

siontmia e caracter phytogra-

phico sio totalmente differen-

tes dos das matas virgens de

Golungo Allo c de outros dis-

trictos pertencentes A re-

gião.

A madeira da maior parte

das arvores, comprehendidas

na família das Caesalpinia-

ceai, fornece bom material

para varias construcçoes do-

mesticas, e a do M-Pundo
(espécie de Aftelia) é muito

procurada pelos indígenas, pa-

ra obras de mimo, v. g., va-

quetas para o toque de iw«-

rimbas, instrumento principal

de musica dos indígenas d'este

scrtlo.

Entre as plantas medicinaci

d'esta família, merecem ser

mencionadas : o Mutilo (Bau-

kinia sp.), cujas cascas cm
cosimento limpam prompla-

mente as ulceras impuras, e a

Mudianhoea (espécie herbácea

de Cássia), cuja raix muito

amarga é com bom resultado

empregada contra as febres in-

lermittentes.

A família das Mimotaeeas,

com justa rasto collocada no

tope da multiforme serie dos

vegetaes, encontra-se repre-

sentada com mais ou menos

frequência em toda a provín-

cia, distribuída porém de ma-

neira que é mais escassa em
espécies na regilo littoral,

augmentando-se gradualmen-

te para o interior do pais,

e apparecendo na t.* região

em tamanho numero de in-

dividuo* arborescentes, que

chega a constituir a feição

mais eminente d'esta região.

No littoral predominam em
sitios húmidos algumas espé-

cies arbustivas de Mimosa, e

em terrenos seccos ha frequen-

temente espessos matos baixos

cum]Kistos exclusivamente da

elegantíssima Dichrostachy*

nutans Berta; emquanto que

as collinas mais elevadas em
muitos togares estilo cobertas

de matos ralos de Acácias es-

pinhosas, chamadas Espinhei-

ros. Na margem inferior da

81
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das respectivas

Observações mintas

que

fornece.

Encontrei cts mata» de

Puneo Andongo uma espé-

cie de Parkim; DM nlo

cheguei a poder colligir

as tementes, porqae os

macacos , tio numerosos

n'aquelle território, co-

miam todas as vagens mes-

mo ainda sobre terdes.

í.* região, uma segunda es-

pécie de Diehrosiachy» (D.

plafyearpa Welw.) constitne

. .tensas florestas de pouca al-

tura, mas de admirável ele-

gância, e de ahi por diante

apparecem varias espécies de

Inga, Acácia e Zt«f« a cada

passo em maior numero de

indivíduos, ora só matilando

florestas, com postas de «Vier-

cvliaceat, Figueira», Ceiti'

dtas, etc. com verdura mais

clara e mais resplandeceste,

ora constituindo a parte prin-

cipal e característica d'aquel-

las matas. Nem faltam entre ss

Mimotmceat angoUntet as fór

mas trepadeiras, pois uma e--

pecie de Bntada com vagens

de tres até quatro pés de com

prido, e uma linda Acácia de

tronco pentágono pertencem

ás trepadeira* mais gigantes-

cas das matas virgens do Go-

lungo Alto e Caiengo.

Na 3.* regilo as Mimosa-

ceas ainda *io frequentes, e

mesmo representadas por al-

guns géneros novo*, nos con-

tornos de Pungo Andongo e

de Pedras de Guinga; ma* de

lá para léste ellas diminuem

paaco a pou«o, mottaeate«
numere de indivíduos, seado

ahi substituídas, coato já ta
dito, pelas Caeamlpinimttm.

as quae* predominam na com-

posição, e por conseguiste

tnrabem na physionomia das

extensas matas, que acompa-

nham as margens do maget-

toso Quanta.

A maior parte das Minctâ-

eeat largam gommas de varis

qualidade e em abundância;

e as cascas de muitas d'entre

ellas, principalmente a da ar-

vore chamada Mxizrmba il*go

tp,), fornecem óptimo material

para enrtir coiros; a madeira

d'estas arvores tá é proveitosa

quando procede de individuai

bem adiantados em idade.
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OBSERVAÇÕES CONCLUSIVAS»

Depois de haver exposto, em serie ascendente, desde

as iaAmas Alga* e humildes Musgo* ali ás sensitivas

Mtmttaceat, todas as ordens naturaes, cujas espécies

maia ou meoiM numerosas r.oiu|K>n a variada vegetação

d>«ta provi aeia de Angola, não parece iaconveniente

indicar, aitsdaque por ora somente em traças rápido* e
geraes, nleuns dos resultados, que, mormi-nte debaixo
do ponto de vista pbytu-coo^ra [>bico, se tornam mais
notáveis, e os quaes, pela revivia da exposição feita do
respectivo mappa, espontaneamente se manifestam.

Antes de tudo cumpre-me observar n'esta occasião,

que todo* os dado*, tonto *$í*Ui*tu*a como ckortgrmphi-

eoo, que M acham meocionado* n'este esboço, são docu-
mentados por exemplares bem preparados das respecti-

vas espécies, coaservadot no Herbario Angolense, po-

dendo d'eate modo ser examinado» e verificado* em to-

dos os casos duvidusos; e foi principalmente para este

fim, que tratei, durante as viagens da exploração, não
sómente de arranjar a collecção, que me é indispensá-

vel para a futura publicação da Flora d este pais, mas
de preparar sempre que foi possível, alguns exemplares

sobrecellentes, no intento de assim poder coordenar, e
p\r 4 disposição do governo português, um Herbario es-

tás completo da Flora de Angola, alem de algumas col-

lecçoes pureiaes, destinadas a outras corporações sciea-

tificas. cujo benévolo auxilio na elaboração da referida

Flora mister será solicitar, a fim de se poder esta publi-

car com n desejável brevidade.

Garantido d'est'arle o valor dos dados apresentados,

progrido na enumeração daqucllas famílias ou ordens

naturaes, que não se achando sté agora introduxidas nas

varias publicações sobre a Flora tropico-africaoa, de-

vem ser consideradas como uma nova conquista para o

mencionado território. E porque asserções d'csta natu-

reza forçosamente devem apoiar-se cm fundamentos só-

lidos, tomei por base e norma a supra- indicada Flora

Nigritiana, publicada por 8ir W . L Hooker, visto ser

esta obra o catalogo mais moderno doi vegetaes da Africa

tropico-oecidental, considerando todas as famílias, a'ella

ainda não apontadas, como novo acréscimo á referida

Flora; snbmettendo todavia a rectificação d'esta* mi-
nhas asserções ao juixo indulgente d'aquelles Pbytoflra-

pfeos, que, relativamente a meios litterarios, se achara

cm circumstancias mais favoráveis, do que um viajante

no sertão africano.

ENUMERAÇÃO DAS ORDENS NATURAES DE VEGETAES ATÉ
AGORA NÀO MENCIONADAS NA» PIBUCAÇOES CO.NCKR-
NE.VTE* A FLORA DA AFRICA THOFICO-OCCIDENTAL, I
ENCONTRADAS EM ANGOLA.

A* ACOTTLBnoaEAt

.

Ksta numerosa secção, designada geralmente com o

nome Linneano de Cryplogama*, e da qual consegui

colligir em Angola perto de 750 espécies, acba-se in-

teiramente desattendida em quasi todas as publicações

concernentes a este objecto, e assim também na Flora Ni-

gritiane, pelo motivo, como d nem os auctores d'ella, de

terem ai espécies colligidat, lio escassas em nnmero e

tão pouco curiosas, que não podiam dar idéa nenhuma
da vegetação cryptogamica do paix.

Entretanto devo notar, qne uma tvnopse de certo nu-

mero de Fungo* de Oniné foi publicada com o titulo de
Fungi Guineenses por E. Fries, e qne algumas espécies

de \l?a* da mesma costa se acham commemoradas no

fioteie* Jlgmrum do Dr. Kutsing. Sobre Lichenet, He-
páticas e Musro* da Africa tropico-oecidental não me
cosi ta de publicação particular nenhuma. No já men-
cionado Appendice á Viagem do Capitão Tuckey, en-

contram-se apontados somente os Filie** (Fetos) eol-
ligidos durante aquella viagem pelo Dr. Chr. Smith,
e que consistem em ££ espécies. Conforme demonstra o
mappa aooexo a esto esboço, o numero doa Fetos, qne
fornm observadot e col ligidos em Angola, chega (incluindo
as Lycopodiacea*) a 81 espécies, pertencentes a 10 fa-

miliat naturaes, entre as quaes as seguintes são umas
para a Flora tropico-africana.

«0*—iCyaLheaceas. (? Tribu das Pol/podia-
ceas) (Vid. nota 1).

n zU — Hymenophyllnceas.
n M — Maratliaceas

.

n ti — OphWloKsaceas. (Vid. nota fi"l

» 2fi — Salviniaceas.
» «7 — MarMUeaceas.
íi fia — Isoetaceas.
n £fl — Lycopodiaceas.

M% MOHOCOTYLBDOKBA*.

N.« 32 — Antrulepideas. ("Vid. nota 31
» 32 — Dichrolepideas.
n ia — Melanthacea-s.

n 42 — Smilacincas.

a 4£ — Irideas. (Vid. nota 5).
» 47 — Vellotiaceas. (Vid. nota 4).
tt 48 — líy poxideaa.

n i4 — Musaceas. (Vid. nota 6).

r éfi — Lemnaceas. (exclui. Pistia) (Vid. nota 7),

C. DICOTTLKDOKEAS.

61 — Gnetaceas.
n 6i — Podostemaceas

.

»
fifi
— Myrtcaceas. (Vid. nota 8).

n 28 — Santalaceai.
» 84 — Proteaceas. (Vid. nota 9).

U fil
— Aristolocbias.

II 82 — Planta^ineas.

•l as — Oleaceas. (Vid. nota 10).
n as — Ciiscutaceas.

w Iflfi — Primulaceas.
n 106 — Myrsinaceas.
M mi — Araliaceat.
tt 114 — My risticaceas.

n 130 — BeiíoniaceaB

» 131 — Caclaceat. (Vide nota 11.)
n 144 — Cedrelaceat.
» 1G2 — Halsamineas.

Nota 1j—Um Feto arborescente, do grupo das Cya-
tbeacens, cresce exclusivamente, mas com abundância,
no recinto do presidio dc Pungo Andongo, mormente nas
margens dos numerosos regstos, e nas encostas húmida*
dos penedos mais elevados do lado do norte do dito pre-

sidio; e como os troncos d'este vistoso vegetal, apesar

de terem uma circumferencia de doit pei e meio ou
mait, raras veses excedem a altura de quinxe pea, tendo

muitos sd des ate" dose pés de alto, offerece esta circum-

slancia a mais opportuna occasião de se poder admirar

muito de perto toda a singular bcllexa das suas largas

copas, compostas de numerosas c recortadiasimas fron-

des, de seit ate oito pés de comprimento, e grupadas

em fórum de palmeira; e tanto mais realça esta mimosa
arvore Cryptoftamica as paisagens tummamente pitto-

rescas do mencionado sitio, por te encontrar ali quasi

• O» nnacroi i«e jir*«<l«rMn á> ftailita, nbma-o á mmcrspt* s»r-

r«|ioii<lMl< ao auppa, wojía i.*
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lempre associada com uma robusta espécie de Muta,

cujas folhas glaucas e larga* contrastam da um modo
particular com a lúcida verdura das frondes delicadas

do Feto arbóreo.

Nota 9

.

—A existência de nlo poucas espécies de Oph io-

glossvm na 3.* região da Flora Angolense, torna-se as-

sas curiosa debaixo do ponto de yista phyto-geograpbico,

porque até agora julgou-ae todo este género de Fetos es-

tranho á sona da Africa tropical (conter. /. Lindley, The
Vegetable Kingdom, par. 77). Todas as espécies obser-

vadas habitam o recinto de Pungo Andongo, crescendo

em prados de solo arenoso-argillaceo dos valles estreitos

entre os altos penedos; a maior parte das espécies en-

contradas slo plantas minimal, pouco ou nada maiores

do que o Phylloglossum Drumondii Kunse, e por con-

seguinte ainda menores do que o bem conhecido Ophio-

glottum lusitnnicum Lin., ao qual uma ou duas d'estas

espécies angolenses ao muito similhantes no porte.

Nota 3.— Julguei dever estabelecer esta família de
Anlrolepideas, que considero como Inteiramente parti-

cular á Africa tropical, sobre um género novo (Antro-

lepit) de plantas glumaceas, bujo porte, aindaque um
tanto similhante a algumas Cyperaceat ccphalophorat,

oflerece com tudo em algumas espécies tanta extravagân-

cia e discrepância do tvpo eyperaceo, que já por isto só*

parece justiQcar a separação d'elle das mais Cyperaceat,

formando um grupo novo, cuja collocaçlo no svstema

deverá ser no tope da classe das Glumaeeat, c na visi-

nhança immediata das Centrolepideat, Emqnanto nlo
poder dispor de meios litterarios e de instrumentos ap-

tos para elaborar uma descripçlo exacta d'esla cu-

riosa família e dos representantes d'ella, devo conten-

tar-me em dar só uma breve noticia das espécies que
compõem o género typico, que chamei Antrolepis. To-
das as cinco espécies até agora observadas sSo plantas

«paludosas, crescendo em pequenos céspedes, e emitti-

tindo numerosos caules gramíneos (ou colmos), de um
palmo ou palmo e meio de altura, bolboso-entumecidos

e guarnecidos de folhas estreitas na base, lisos, direitos

e nlo ramificados até acabar com a flor, a qual porém
se parece mais com as flores de certas Compottat (ou
Asteraceas) do que com as das Glumaeeat. Representa
esta flôr um disco convexo de cor alva, amarellada ou
áurea, em que numerosíssimas florinhas carnoso-gluma-

ceas se acham densamente aggregadas, fingindo em ta-

manho e configuração, ora a flor da Btllit perennit
, fiáre

pleno, ou de uma Santolina, ora a cabecinha raiada de
uma Anthemit. Designei as cinco espécies que encon-
trei, conforme a c«ír ou forma das flores, com os nomes
de Antrolepis leucocephala, A. sulphurea, A. santolina,

A. anthemiflira, c á mais robusta de todas chamei A.
elata.

Nola 4.—Ambas as espécies de Fcllosias slo arbus-
tos de dois até quatro pés de altura, tendo no ápice

dos ramos escamosos um pennacho de folhas estreitas,

glaucas, coriaceas e viscosas, de cujo centro surgem as

flores azues; a estrnetura das capsulas seminiferas dif-

fere um pouco da das espécies brasileiras, e sendo exa-
ctamente examinadas, as Vellatiat de Angola formarão
talvex um novo género. Crescem estas Fellotiat, for-

mando largas espessuras, nos declives roais íngremes c

áridos dos altos penedos de Pungo Andongo, sendo-lhe
disputada esta elevada mas sóbria habitação, sé ás ve-

ies, por uma OrehiHea arbustiva de folhas distichas e
gordíssimas, com flores racemosas cor de laranja, muito
cheirosas. As Fellosias ainda nlo foram observadas até
agora em nenhuma parte do continente africano.

Nota 5.—As írideas da Flora Anpolcnse, postoque nlo
numerosas em espécies, predominam comtudo entre as
mais plantas florigeras da 3.* regilo pelo immenso nu-

mero de indivíduos, e pelo brilho particular d« multicj-

lores Gladiolus, que enfeitam os prados dos contornos de

Pungo Andongo. Achei em março de 1857 os declives

aliás áridos das chamadas Pedras de Guinga (Penedo-

de Escorpílo), cobertos de um lindo Gladiolut de fMr

branca, emqnanto que as vanteas verdejantes na base do.,

mesmos penedos se mostravam adornadas com uma s*-

guuda espécie d'este bello género, muito similhante ao

soberbo Gladiolus natalentit. Ontra Irídea que formará

provavelmente um novo género, visiono da Montbretia

D. C, orna de innuraeraveís flores amues os sítios agreste-

e pedregosos, situados ao norte do presidio de Pungo An-

dongo, oflereceado, em consorcio com varias espécies de

índigofera e Tephrosia de fulgidas flerta coceiucas, uma
vista admirável.

Nota 6.—A formosa espécie de Musa, indígena da 3.»

regilo e frequente no recinto penhascoso de Pungo As-
dongo, torna-se muito notável pelo seu tronco rngroi-

iodo na bate, em firma de bolbo giganietco, o qual nlo

raras veses tem dex e mais pés de circumferencja, e foi

por isso que julguei dever chamar esta nova espécie Musa
ventricota, nlo obstante o provérbio romano que Ha:

uPlenus venter non studet lubenter.» Cresce esta inte-

ressante espécie, quasi sempre acompanhada com Fetos

arborescente*, nos declives de penedos á borda de re-

gatos, e junto ás numerosas ca tarada* que no dito presi-

dio se despenham em toda a parte. Já no logar compe-

tente do roappa observei que as fructas d*esta bananeira
nlo slo muito saborosas, por conterem pouca polpa, e

no mesmo logar também indiquei que ella <• sempre sr-

minifera; as sementes *fto pretas, de forma e tamanb»
de uma pequena aveia, contendo um embrylo fungiforme

no centro do albumen farináceo, o qual porém nem ess

toda* as «ementes se encontra bem desenvolvido. Os ma-

cacos, que nos mencionados rochedos habitara em tama-
nho numero que nao raras vezes devastam extensas plan-

tações de milho dentro em poucos dias, &Ao também
muito ávidos das fructas d 'esta bananeira, que os indí-

genas chamam Quila-langoma, emquanto que a bananeira

ordinária, que em toda a parte se cultiva, por elles é

chamada Dihange, e no plural Mahonge.

Nota 7.—Entre as Lemnaceat que foram observada,
alem da Pittia Aratiotit, no território angolense. orna

pertence ao género Lemna, formando uma espécie mnito
d istineta, por ter, apesar de outras particularidades, ss

frondes nn fnce superior carriladas ; cila cresce abundan-
temente em quasi todas as lagoas ao longo da costa, e

nas apuas estagnadas á borda dos rios Quicombo, Loge,
Lifune e Bengo, e convém designa-la com o nome de

Lemna cquinoccial (Lemna aequinuctiolisVí elw . mspt.'-;

encontrei a segunda Lemnacea somente no território do
Ambris, e esta parece-se muito com a Lemna kyaliia

Delil., que habita nas aguas do rio Nilo; a terceira é

provavelmente idêntica á Lemna glebota Boxb., indí-

gena da índia oriental, e pertence como esta á secção

das Lemnas arrhiras . Nunca encontrei nenhuma das
tres espécies fora dos limites da regilo littorai, emqnanto
que a Pittia é vulgarlssima em todos os rios, lagoas e

aguas estagnadas de todas as tres regidas.

Nota 8.—O arbusto da família das Myrícaeeat, en-

contrado em declives pedregosos do sitio chamado Pe-
dras de Guinga (3.* regilo), e que descreverei cora o

nome de Myrothamnut flabellifoliut, offerece a particu-

laridade de ter os ramos e folhas nppattat, em logar de

alternas, como isso era de regra em uma espécie Myri-
eaeea I As rspigas dat flores masculinas, e bem aatim as

antheras, parecetn-se com as da Coutplonia aspicnif-
lia. De todas as partes d'este singular arbusto emana
quando queimadas o mais agradável cheiro, que imita o

do incenso. O nome que lhe dlo os indígenas é Casimde
ca-Ndange.
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Nota 9.—Dual espécies das Proteaceat, observadas

em Angola são sub-arbuslivas, e pertencem sem duvida

ao género typico Protea; ambas cilas crescem em grande

abundância, formando largo* céspede* nas collinas um
tanto áridas da visinhança da grande cachoeira do rio

Quanza desde Bumba até perto, de Quixonde. Como
ainda nio tive occasião de examinar a Protea ahyssinica,

sem tão pouco a Protea Paulina, que foi ultimamente
descoberta na Núbia, n3o posso por ora decidir, se as

espécies angolenses são idênticas ou diversas, devendo
contentar-me de haver assignalado a existência d'e«ta

família na Africa austro-tropiral.

A terceira espécie de Proteaceat, marcada no mappa,
é arbustiva, ou antes uma arvoresinha, e foi encon-

trada nas matas dc Pedras de Guiuga, mas sem frutifi-

cação, e por isso deve ser considerada problemática,

até que uma observação ulterior rectifique esta indica-

ção. Não posso deixar de acrescentar n'este logar, que
a existência de Proteaceat, dentro dos trópicos do con-

tinente africano, já foi propbetisada ha quasi meio sé-

culo pelo exímio Phytologo Robcrt Brown.

Nota 10.—O género novo de Oteaeeat, mencionado
oo mappa, é assás visiuho do Noronhia Pet. Th.;

mas a corolla da espécie angolense não ê globulosa, e o

caroço parece sempre unilocular ; o porte d esta arvore

é perfeitamente o de uma oliveira de folhas largas,

e mesmo os fructos imitam pequenas azei toa as. Parece
ser um género intermédio entre os de Noronhia e de
Olea.

As tres espécies de Nathtuia, das quaes duas habitam
nas matas ralas da 3.* região, indicam, não menos do
que as Proteaceat, certa analogia da Flora Pungo An-
donguensc com a da Abyssiuia, pois uma das Nathvtiat

andonguense* é até idêntica com a Nathtitia alata Hochst,

descri pia como Abyssinica ; é ella uma arvore de mediano
porte, que no aspecto geral muito se parece com o Freixo
da Europa, cmquanto que as flores lêem a estructura, con-

figuração e o cheiro agradável do Jasmim; as outras

duas espécies d'e»te género, ambas também mui lindas

arvores, são sobretudo notáveis por não terem as folhas

recortadas, como a Nalhutia alata, mas sim inteirat,

aindaque relativamente a fórina, c<Jr e cheiro suave das

flores, e bem assim na orgaiiisação dos seus fructos le-

nhosos e pyriformes, concordam perfeitamente com a es-

pécie typica. O aroma delicioso que exhalam as flores

d'esta* vistosas arvores, desenvolve-se principalmente de
tarde e durante a noite, perfumando as matas onde el-

la s habitam a grandes distancias. Tenho por muito pro-

vável que ao menos duas espécies de Nathutia se hão
de dar menos mal ao ar livre nos jardins de Portugal,

onde tratarei de introdusi-las mediante as sementes, que
d'ellas colligi nos districtos de Golungo Alto e Pungo
Andongo.

Nota 11.—A respeito da existência de Cactaeeat in-

dígenas da Flora Aogolense, já observei, no respectivo

logar do mappa, que ambas as espécies por mim encon-
tradas, e que talvcs só são variedades de uma espécie

polymorpha, pertencem ao género Rhigpalit, e habitam
as regiões elevadas do interior do pais, em sítios ca-

racterisados por uma vegetação particular, como o são

os cumes de montanhas do sobado de Quilombo-Quiaca-
tiibia no districto de Golungo Alto, e os elevados pene-

dos de Pungo Andongo. Por esta circumstancia devo por

emquanto considerar problemática a asserção de alguns

viajantes, que pretendem haver encontrado plantat d'esta

família nos areiaet da região liiloral, onde somente
abnndam varias espécies de Atclepiadeat e Euphorbia-
eeat, ás quaes por terem na configuração alguma simí-

Ihança com as Cactaeeat, o vulgo erroneamente chama
Cactos. A existência de Cactaeeat, indígenas do conti-

nente africano, 6 um facto Ião curioso e importante em
relação á phyto-geographia geral, que n'e«ta occa-

sião não posso deixar de chamar toda a atlenção doa
naturalistas, que no futuro visitarem este continente, a
fim de acertar com a necessária evidencia, se fára das
espécies de Rhiptalis acima mencionadas, realmente se
encontram no território da Africa tropical mais algti-

mas espécies de outros géneros d esta família, quasi ex-
clusivamente americana.

Nota 1«. — (Confer. Rubiaeeat.) Antes de concluir
estas annotaçdes seja-me permittido acerescentar ao que
deixei dilo no logar competente ácerca da família
das Rubiaeeat, uma breve noticia sobre uma pequena
arvore assás curiosa d'esta vasta ordem, que gosa de
grande reputação entre os indígenas do sertão angolense,
os quaes a reputam inviolável aos raios, e costumam por
esse motivo collocar alguns raminhos d 'ella no tope das
suas cubatas (habitações), julgando-as mediante estes

guarda-raios perfeitamente preservadas dos cAfeitos des-
truidores dos mesmos. O nome que os indígenas dão a
esta arvoresinha, é N-day ou Unday, e a madeira d'e)la,

que pucha um pouco para o amarello, é de grão finís-

simo, muito compacta, pesada e de rijexa extraordiná-
ria ; e será talvez por causa d'csta uMima qualidade, que
os pretos lhe attribuem a referida virtude anti-fulminea.
Cresce este famigerado Unday em collinas secras, e em
declives pedregosos e desabrigados da 2.* e 3.* região,

mas com maior frequência no districto de Golungo Alto;
e postoque raras vexes chega a exceder sete, ou quando
muito nove pés de altura, o seu tronco todavia engrossa
até á circunferência de um e meio ou dois pés, ofere-
cendo d'esle modo sufficiente diâmetro, para se poder
aproveiUr esta preciosa madeira em todas as obras
de torno, que na Europa costumam faxer-se do buxo.
Tanto a ramificação principal, como os ramos e ra-
minhos secundários, e as mesmas folhas do Unday, são
dispostas em verticillot ternariot; as folhas são oblon-
gas, inteiras, lustrosas e coriaceas, emquanto que as gran-
des e mui cheirosas flores amarellas téem a forma de
trombetinhas, e vingam fructos do tamanho de um < vo
mediano, um pouco achatados, de cor verde, tendo dentro
do pericarpo lenhoso numerosas sementes também acha-
tadas. O tempo mais conveniente para cortar a madeira
do Unday são os meses de junho e julho.

Mas o Unday não merece somente menção, como
uma das mais bonitas e duradouras madeiras do ser-

tão de Angola ; torna-so ao mesmo tempo summamente
notável no ponto de vista organo-graphico, pois as suas

flores são perfeitamente decamerat, e por conseguinte o
typo de um género curiosíssimo e inteiramente novo de
Rubiaeeat, o qual deverá ser inserido no grupo supremo
desla família, a saber, nas Gardeniat. A respeito da
mencionada estructura decamera das flores d'este vege-

tal, devo de mais observar, que ella não somente se re-

fere ás dez divisões do cálice e da corolla, e ao numero
dos estamet, mas que igualmente o stigma e o gérmen
mostram geralmente dez divisões, postoque este numero
em algumas flores varie entre oito, nove e onze, e que
o gérmen com a maduração, durante a qual uma parte

das paredes-meias é absorvida, se torna unilocular; i
vista d'estas e de outras particularidades, que apresen-

tam os órgãos fccundativotstda arvore Unday, parece

que não se pode desconhecer n'esta organisação o sym-
bolo de um novo género da ordem das Rubiaeeat, o

qual portanto designei com o nome de Decameria; e
para também não deixar sem lembrança a virtude, pos-

toque fictícia, attribuida á referida arvore pelos serta-

nejos, dediquei a espécie d'este género ao poderoso Deu»
do» troviet, Júpiter, chamando o Unday em linguagem

scientifica Decameria Jovit tonantit.

Não é nem podia ser do meu intento n'cstas paginas, o

entrar em mais especialidades ácerca dos numerosos ve-

getaes d'esta província; porque uma exposição descrip-

tiva de todos os géneros e espécies de plantas Vella
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observado*, deve formar o assumpto de uma Flora do

paix, cuja elaboração aqui na Africa, e na falta de to-

do» o« meios litterarios, que um trabalho d'esta naturesa

exige, por ora oío se torna exequível. O que porém,

terminando este ensaio, julgo não dever preterir, é fa-

ser algumas breves observações a respeito da designa-

ção phyto-geographica do território de Angola, indi-

cando ao menos aproximadamente, o logar ou a posição

que este território relativamente A sua vegetação de-

ver* oceupar na divisão geral da Flora universal do

globo terrestre, conforme os princípios para este flm

estabelecidos nos tratados fundamentaes sobre a geo-

graphia phvtologica.

Conferindo as trinta e qnatro famílias addicionaes,

que oomo acerescimo á Flora tropico-africana, resul-

taram da exploração de Angola, com a distribuição

chorograpbica d'ellas, marcada nos lugares competentes

do mappa, observar-se-ha que quasi todas estas fàmitias

tnpplemeutares súmente foram encontradas na 3.» re-

gião ou alto plana; tomando atém d'isso em considera-

ção, que também a maior parte dos géneros e espécies

dag famílias restantes, geralmente espalhadas e obser-

vadas nVita região, se distingue notavelmente das

que habitam as regiões inferiores (Região !.• e «.•),

e ponderando varias outras particularidades, apresenta-

das pela physionomia das paizageas e pelo porte singu-

lar de muitos vegetaes da dita 3.' Região, parece inue-

gavel que esta terceira região ou alto plana consti-

tua um território de vegetação particular e bem cara-

clerisado, um novo reino da Flora africana, d i (Terente de

todos os que até agora foram assignalados n'este conti-

nente pelos Phyto-gcographos.

Bem sabido é que o insigne auctor da obra mais ce-

lebre ácerca da Geographia dos Vegetaes, Fr. Schouw,

dividiu toda a superfície do globo terrestre, conforme a

diversidade da respectiva vegetação, em vinte e cinco

departamentos particulares, chamados por elle reinos da

vegetação, e consignou quatro d'elles ao continente afri-

cano, deixando porém sem designação o território da
Abyssinía e as regiões elevadas do interior d'este conti-

nente, n'aquclle tempo ainda quasi desconhecidas. E é

justamente este vasto território elevado do interior da
Africa, limitado pelos trópicos de Câncer e de Capri-

córnio, (ao qual também perlence a 3.* Região da Flora

Angolcnse), que deve ser, pelas rasõe* acima aponta-

das, considerado como um departamento particufar da
Flora universal, formando o quinto reino da vegetação

êa Africa, o qual julgo dever propor e introduzir na

Phy to-geographia geral, com o nome de Reino Ethiopico

da Vegetação. Tenho todos os motivos para persuadir-me,

que as explorações futuras, emprehendidas nos mencio-

nados terrenos, não deixarão de confirmar a conveniên-

cia do estabelecimento d'e*te novo reino de vegetação,

o qual todavia devera ser subdividido em duas secções

(ou províncias de vegetação), comprehendendo uma, as

terras elevadas de Darfur, Kordofan, Abjssinia, Núbia,
e em geral os alto planos da Africa tropical ao norte do
equador, com o nome de Reino Ethiopico superior ou
boreal, e a outra, que poderia chamar-se Reino Ethiopico

inferior ou austral, as serranjgj e planícies elevadas d'estc

mesmo continente, situadas ao sul da linha equinoecial,

até ao trópico de Capricórnio.

Ponderando o que acima deixei exposto, fica evi-

dente, que a 3.* repilo da Flora Anpolense dere ser

incluída na província austral do Reino Ethiopico, en-

quanto que as regiões inferiores d'este paix, relativamente

ao caracter da sua vegetação, devem ser aunexas ao

reino xrv da divisão geral de Fr. Schouw, ou ao iv da
Africa, chamado por elle Reino tropico-afrienno, mas
que mais correctamente poderia designar-se com o nome
de Reino tropico-littoral de Africa, restando todavia

ainda saber, se as costas orientaes d'estc continente,

incluídas nos mencionados trópicos, e que por ora se acham
pouco exploradas, não fornecerão Uivei bastantes caracte-

res distinclivos na sua vegetação, para no futuro se po-

der estabelecer com a Flora <Tellai um reino particular.

A exacta designação phyto-geagraphica de qualquer
paia fórma não semente um capítulo principal da Poy-
siographia do mesmo, mas torna-se não menos impor-

tante a vários outros respeitos práticos
;
pois a Geographia

das plantas, essa engenhosa creação do Alex. de Hum-
boldt, não se deve considerar como uma sciencia mera-
mente especulativa; é pelo contrario uma doutrina emi-
nentemente pratica, que aproveitando o immenso ma-
terial fornecido por numerosas explorações emprehendi-
das por toda a parte, dentro em pouco tempo se elevou

£ importância de dictar leis proveitosíssimas á agricul-

tura e horticultura, á jardinagem e á cultura dorestal;
e a maravilhosa rapidez com que presentemente exten-

síssimo* terrenos estéreis e áridos de vários paises, te

transformam em risonhos campos e aprazíveis jardins,

deve-se principalmente a uma bem dirigida applicaçio
das doutrinas praticas da Phyto-geographia. Conforme
os principios d'esta sciencia, a multiplicidade de pro-

ductos agrícolas de um pais tropical é ainda susceptível

de angmentar-se na mesma proporçSo, em que o terri-

tório d'elle se acha variado em relação ao caracter da
vegetação; e como julgo ter mostrado, que em Angola
se encontram Ires regiões bem difterentes na vegetação,

e por conseguinte também variadas em clima, exposição
e solo, quero persuadir-me que este paii, unia ven ven-

cidos ou ao menos diminuídos os embaraços e dificul-

dades que a agricultura nascente mais ou menos em
Ioda a parte do mundo encontra, tornar-se-ha um am-
plo tbcatro de multíplices e proveitosas empresas agrí-

colas e commerciaes; pois a visinhança immediata, on,

para assim dizer, a existência simultânea de climas e

exposições tio di(T»:reute.< cm um pais situado todo na

zona equinoecial, não deixa de favorecer e facilitar po-

derosamente a vantajosa cultura de variadíssimos géne-

ros, tanto de consummo como de commercio ; e o gronge»
e aproveitamento cuidadoso de tão numerosas plantas

úteis, espontâneas umas, outras já agora extensamente
cultivadas, e augmenladas ainda com a introducção de
novos géneros de culturas trópicaes, offerecem aos lavra-

dores entendidos e ás especulações mercantis um campo
immenso, assegurando á agricultura da provinda de At*
gola um esperançoso fnturo.

S. Paulo de Loanda, em 7 de junho de 1858.— Dr.
Frederico fFelwthch.
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CARTA DO DR. WELWISCIITZ AO SR. BEXTO ANTOJÍIO ALVES

S. Paulo de Loaoda, em 27 de Novem-
bro de 1858.— 111." 0 Amigo e Sr.— Pelo

vapor D. Estephania, que ámanbi deve sair

d 'este porto, foi expedida pelo Governo d esta

Província, e dirigida ao Ex."° Sr. Ministro,

Yisconde de Sá da Bandeira, uma caixa com
sementes de plantas do sertão angolense, e no
Oflicio que acompanha esta minha remessa,

tomei a liberdade de propor ao Ex."° Minis-

tro, a V. S.
â

, como distribuidor d'estas se-

mentes, mormente porque lambem as remes-

sas anteriores análogas que fiz, foram distri-

buídas pela bondade de V. S.' com geral sa-

tisfação dos que foram considerados. Venho
portanto rogar a V. S.* o especial favor de ir

procurar o Ex."° Sr. Ministro Yisconde de Sá,

íogoque esta minha carta chegue a suas mãos,

a fim de poder com elle combinar pessoal-

mente acerca da dita distribuição, e perra it-

U-me de lhe expor a este respeito os meus
desejos c a rainha opinião.

O meu desejo principal é tornar proveito-

sos ao paiz os resultados da minha coramissão

de que o governo me incumbio, e por con-

seguinte devo desejar que as d i (Terentes col-

lecções que remetlo á capital cheguem ás mãos
d'aqueJles que, querem, sabem e podem apro-

veita-las. Sei muito bem que a primeira in-

stancia, para assim dizer, o primeiro tribu-

nal, a que me devia dirigir com as remes-

sas de sementes, era uma sociedade hortí-

cola; mas não tendo recebido nem convite

nem informações quaesquer sobre o andamento
da sociedade de Flora e Pomona, foi mister

dirigir-me áquelles estabelecimentos, de cuja

vida e progresso lenho noticias animadoras, e

para os quaes ao mesmo tempo me acho penho-

rado por gratidão. A marcha gradual de acli-

matar o* vegetaes de Angola na Europa, e

mormente em Portugal, seria mediante uma
previa cultura d'elles na ilha da Madeira;

mas como o Governo de Sua Magestade ainda

nào chegou a estabeleço r o projectado jardim de

aclimatação n'aquclla ilha, tão eminentemente

própria para similbanle fim, pode tentar-se

entretanto esta aclimatação nos jardins de Por-

tugal e dos Açores, e para isto, se conseguir

julguei ser o Real Jardim aos Necessidades,

o Jardim Botânico da Universidade de Coim-
bra, e os estabelecimentos horticulás do Sr.

José do Canso, dos Açores (S. Miguel) os to-

gares mais adequados, apresentando pelas suas

respectivas situações, certas gradações clima-

téricas, mais ou menos análogas (aindaque
nunca iguaes) ás variedades do clima d'esta

Província de Angola, cuja divisão no sentido

phylo-geograpbico tentei expor, aindaque sum-
roariamenle, nos Apontamentos phyto-geogra-

pkicos sobre a Flora angolense, ensaio este bem
imperfeito, que tive a honra de remetter ao
Ex."° Sr. Visconde dc Sá, em Agosto d'este

anno corrente, e em que V. S.* pôde encontrar

um esboço geral das ires d i Gerentes regiões

de vegetação que n'este paiz equinoccial se

observam, partindo da costa atlântica para as

terras interiores, na direcção do oeste para
leste. Porém estas indicações téem só um va-

lor geral, e são sujeitas a numerosas excep-

ções, como acontece na milagrosa Flora doa

contornos de Pungo Andongo e de Pedra*
de Guinga, aonde não raras vezes se encon-
tram crescendo promiscuamente, vegetaes da
Índia oriental e do Brazil, da Abyssinia, e

do Cabo da Boa Esperança, de Madagáscar
e do Jilloral ardente do golfo de Benim, of-

ferecendo esta estranha união de vegetaes tão

di florentes no porte, tamanho, qualidades, ele,
um enigma pbyto-geograpbico, que só pro-

longados estudos locaes poderão resolver.

Entretanto julgo dever observar a V. S.\
que conforme as observações meteorológicas,

que fiz em Pungo Andongo, e guiado por al-

gumas experiências na cultura dos vegetaes

d'aquelle sitio, em Loanda, sou de opinião

que as plantas da Flora Pungo Andonguense

(3.' região, 2:500 até 3:600 pés de elevação

sobre o nível do Atlântico) poderão ser mais
facilmente aclimatadas em Portugal, mormente
em sítios não expostos ás ventanias ardentes

de leste, que lá costumam soprar no fim do
verão; todas as circumslancias favoráveis ao
prospero desenvolvimento de Fuchsias e de
Begónias, o são lambem para a cultura dos

vegetaes angolenses dos contornos de Pungo
Andongo, dos quaes se compõe a maior parte

das sementes, que presentemente remetto; e

convém advertir que a maior parte dos vege-

taes tropicaes não se desenvolvem na sua pompa
e belleza, mesmo sendo annuaes, logo no pri-

meiro ou segundo anno, mas só depois de já

acostumados ás differenças climatéricas, e in-

fluencia de terrenos artificialmente prepara-

dos. Muitos vegetaes tropicaes não chegam a

florescer, mesmo aqui, na sua pátria, todos os
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annos; muitas espécies de arbustos e arvores

ha, mormente nos districlos montanhosos, que

durante dois annos nunca vi florescer; e mesmo

no caso de chegarem a desenvolver flores, des-

tas só raras vezes vingam fructos, e mais

raras vezes ainda sementes, o que observei

tanto em annos de muito poucas, como em an-

nos de abundantes chuvas; e assim por vezes

mc aconteceu, gastar duas, tres ou mesmo

mais horas em assistir ao corte de uma ar-

vore carregada de fructos, a qual porém de-

pois de caída, mostrou as sementes todas es-

téreis, dentro de fructos de boa apparencia.

Mas se não é sem difliculdade que se alcan-

çam sementes boas n'eslas regiões equinoc-

ciaes onde tudo trepa, ou se propaga e mxtl-

tiplica por tubérculos ou rebentões, ainda mais

difficil se torna a conservação das sementes

apanhadas, mormente das que têem cotyledões

carnosos ou oleosos; e foi só por experiências

e observações repetidas, que consegui con-

servar sementes tropicaes n'um estado sofri-

velmente satisfactorio, durante muito tempo,

como Y. S." terá occasião de observar nas

sementes que presentemente rcmelto, cuja

maior parle sem duvida chegará em óptima

condição, no caso que o calor dos fornos do

vapor não influa desastrosamente. Dito isto,

cumpre-me faltar ao 111.*° Amigo da maneira

como desejo que sejam repartidas as sementes

que'renielto. A caixa contém 114 números de

sementes, e mais dois números (115 e 116) de

tubérculos; dos 114 números de sementes,

C2 espécies (ou números) se acham em sac-

cos soltos na caixa, e os números 63 até

114 estão já separados cm um embrulho, por-

que estes últimos só são destinados ao Jardim

Botânico de Coimbra; mas dos números 1 até

62 inclusivè, que vão em maior porção, peço a

Y. S.' que faça quatro collecções, sendo uma
para o Real Jardim das Necessidades, a se-

gunda para o Jardim Botânico de Coimbra,

a terceira para o sr. José do Canto, em S.

Miguel, e a quarta para Y. S.* dispor cila

ou para si, ou para qualquer outro jardim

conforme melhor lhe parecer com respeito á

qualidade herbácea ou arborescente das es-

pécies, facilidade e difliculdade da cultura

delias, ele. O numero 115, que é de tubér-

culos da bellissima Nymphaea Lotus (Pai. de

Beauv. Flora Benin.) é destinado principal-

mente para os Jardins das Necessidades, onde
julgo haver os apparelhos indispensáveis á

cultura de grandes plantas aquáticas, podendo
V. S.\ não obstante isso, ficar lambem com al-

guns tubérculos para dispor delles. A remessa

do numero 116, que contém tres batatinhas

da Gloriosa Superba Lin., é uma tentativa

minha temerária ; e se uma ou outra d'cslas

batatas chegarem em bom estado, rogo a M. S:*

de as collocar logo em um vaso grande com

terra preta, enterrando-as cousa de duas pol-

legadas, conservando o vaso a meia som br»

na estufa, com pouca humidade, ou talvez

melhor em abrigo conveniente fóra da estufa,

mas sempre tratando-as com todo o cuidado;

pois esla planta merece a todos os respeitoso

epilhelo de superba, que o nosso pae Lionéo

lhe deu. Oulrosim rogo a Y. S.* o obsequio

de elaborar um catalogo seguido, do numero
1 até 116, acrescentando a cada espécie as

observações (em bom porluguez) que eu fiz

em mau latim nas capas dos respectivos nú-

meros, pois parece-mc sempre ser conveuiente

que o conteúdo d'csla remessa lambem seja

publicado, como isso se leni feito em occasiões

anteriores.

Vão Iodas as espécies de palmeiras (indíge-

nas de Angola), e em geral posso afiirmar a

Y. S.' que todas as espécies, comprehendidas

nos números 1 até 62, são sem excepção plan-

tas sommamcnle raras e ornamentaes, e até a

maior parte delias nunca vistas cm jardins

europeus. A minha classificação deve conside-

ra r-sc só como preliminar, quanto ás espécies

e géneros novos, pois sobre isso não se pôde

decidir aqui em Africa. Entretanto affirmo,

que nunca deixei de empregar os mais sérios

estudos c a possível comparação das descrip-

ções que linha á minha disposição, antes de

proclamar as respectivas espécies como novi-

dades; mas todas as obras botânicas a meu
alcance não passam jdo anno de 1851, e assim

não pude consultar as publicações posterior-

mente feilas sobre a Flora da Africa equinoc-

cial.

Peço a Y. S.
4 de chamar a attenção do Ex.M

Sr. Ministro da Marinha e Ultramar sobre os

números 46 c 49 da presente collecçio, porque

ambas as espécies cujas sementes vão marcadas

com os referidos números, são arvores mages-

tosas da família das Cedrelaceas, e fica por

isto demonstrada a existência d'estes magní-
ficos vegelaes no sertão de Angola. Não me-
nor atlcnção merecem as sementes da espé-

cie Monodora Myristica Dun., com o numero
44, arvore cujas sementes rivalisam em aroma
e virtude medicinal com as da noz mosebada
(Myristica moschata), e cuja pátria até agora

se julgou ser a índia Occidental, emquanto que

ella de certo é indígena de Angola, é só m-
troduzida nas Antilhas pelos negros, expor-

tados d'este reino para o novo continente;

uma segunda espécie d'esle mesmo género

Monodora, que chamei M. Angolensis, e que
encontrei nos sítios roais elevados da penedia
de Pungo Andongo, talvez se prestará a ser

aclimatada em Portugal, e esla lentaliva bens
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merece a pena, pois as Monodoras são das

arvores mais formosas da Africa tropical. Para

melhor regular a educação das plantas an-

golenses, convém observar que as estações

do anoo n'este paiz são diametralmente op-

postas ás de Portugal, principiando aqui a

primavera em setembro. As chuvas cácm em
Angola exactamente na mesma epocha que em
Portugal, isto é, desde setembro até fios de

abril, d'onde resulla a notável diflerença que
estas chuvas coincidem aqui com as estações

mais quentes, e era Portugal com as estações

roais frias do anoo; circumstancia que forço-

samente deve ser tomada em consideração na

cultura de vegetaes d'csle e dos mais conti-

nentes no hemispherio austral. Como actual-

mente não me é possível escrever separada-

mente a cada um dos estabelecimentos, que

desejo sejam considerados na repartição da

presente remessa carpologica. rogo a v. s.* o

favor dc pedir ao cx.
D0

sr. ministro, Visconde

de Sá da Bandeira, a mercê de mandar acom-

panhar as respectivas tres collccções com os

convenientes officios de remessa, a fim de tudo

correr regularmente e em proveito da horti-

cultura lusitana, á qual de certo convém apre-

sentar no grande mercado hortícola alguns

vegetaes vistosos das colónias portuguezas,

em troco de tantos outros que continuada-

mente está recebendo do estrangeiro.

As mysteriosas palavras do oráculo romano
fítis redibis non morieris in bello, phrase cujo

sentido feliz ou fatal depende unicamente da
posição da virgula, redibis, non morieris ou
redibis non, morieris, têero, lambem a sua ap-

plicação á minha sorte; e a collocação decisiva

d'esta virgula dependerá principalmente do
modo como os meus fracos esforços serão aco-

lhidos. Rogo a v. g/ o obsequio de transmit-

tir as minhas mais cordiacs saudações a to-

dos que com amigável indulgência se lem-

bram de mim, c acreditar os sinceros protes-

tos de inalterável estima c perpetua amisade

com que sou de v. s.' muito obrigado amigo

e venerador,

Dr. Frederico Weltcitsch.

NN. DO C. ULT.— PARTE N.ÍO OPP.—SERIE I.—PEZEMBRO 18158. 8*
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CATALOGO DAS SEMENTES A QUE SE REFERE A CARTA AiYTECEDEXTE

N.° 1. Régio I (littoralis) (Phaenicacee) Welw. Apont.
Districto: Barra do Dande et Libongo.

Hf/pfurne coriacea Gaertn.

Palma curiosíssima, trunco oure Dracama Draconis

repelito dichotomo, coma sphsrica, foliís ÍLabelli-

formibus fibras textiles prestantissimas prebenUbu*.
Fructus edulis.

Habit. freq. in littore Oceani ex Ambrii usque Loanda.

Fruct. matur. Sept. 1858 ad Dande. leg. W.

N.o 8. Régio II (Phrcnicaceae)

Districto: Golungo Alto.

Raphia textitit Welw. m»pt.

(Metroxilon textileW. olim).

Palma speciosa, foliorum piooat. petiolis longis, folio-

IÍ8 elongatia, filainenta lextilia prabentibut, bac-

eis ovato-ellipticis verlice obtnsis. A Raphia vini-

fera Flor. Nigrit. omnino diversa species.

Ad rivulos in Distr. Golungo Alto et Dembos.
Fruct. bene matur. J857. leg. W.

N.° 3. Régio I et II. 0-8:000 ped. altit supra Occa-
num. (Pha?nicacca?.)

Districto: Icolo ct Bengo.
nuineemi* Lin.

!

Varict. macrosperma Welw. m*pt. Nigritis

—

Dihéhó!
Palma egrégia, monoica, coma formosa non raro cau-

dicem 30 pedalem coronante, fructu flavo-auran-

tiaco. oleo diviti, tibiquc culta, excepta III regione,

ubi ob noctes frigidas vix prosperai. Vioum jucun-
dum larsritur, aV<7/«rodictum,omne»que totius stirpia

partes Nitrriti» ia vita domeílica utilissimae.

Semina 1858 leg. W.

N.° 4. (Phamicaceae.)

Districto: Icolo et Bengo.
Elaris guineensis Lin.

Variei, roicrosperma Welw. Nigritis — Di-
tombo!

Palma spcctabilis, monoica, olrifera et cinutn opti-

mum pra-bens, indígena et freq. culta.

Semina 1858 leg. W.

N.» 5. Régio II ct III. 1:800-3:500 ped. altit. supra

Oceauum. (Meliacere.)

Districto : Pimpo Andongo.
Melia athiopiea Welw. mspt.

Arbor pulchra, roma dilatata, foliís compositii ad
Melia Axederach similibu* maximi* 8— 3 ]

/2 peda-
libus, floribus albis fragrantissimis, fructu (drupa)
prnni domestici more monopyrena, pyrena cylin-

drico-elliptica. Stirps egrégia cultura digníMima!
(Livnum fere Ccdrclacearum!)

In sylvis Golungo Alto. 1857. leg. W.

N.» 6. Régio II.

Districto: Libongo inter Ambrix et Dande.
Spatkodea campanulata. Pa), de Beaur. Flora Bennin.

Bignonia tulipifera Schum. etThon. Plant. gui-

neense* ele.

Arbor mediocris, habitu Fraxini, et dum floret ex
pulcherrimis totius Africa; trópica;

!

Folia pi nna ta, intense viridia; flórea racernoso-cymosi,

Tulipa máxima imo paulo majores, rubro-auran-
tiacei campanulati, limbo corol lie crispulo aureo-

Habit. non infreq. in sylvis primitivU Diatrictonira edi-

tiorum juxta flumina, usque regionem littoraiem &>t

raro descendendo.

In sylvis editis Distr. Libongo Sept. 1858 cmt

fructu leg. W.

N.» 7. Régio I.

Districto: Libongo.

R. (Congo littoralis.)

Ptcrtcarpns tiuctoriut Welw. mspt.

Arbor spcctabilis habilu Ceratonia*. foliis pinnatissea-

. per virenlibus, floribus amene frnerantibus, paii-

culalis, aurantiaceis, legumme
sime alato

!

Lignum preliosum,rubro-sanguincuni 1

In sylvis Distr. Libongo non freq.

Sept. 1858 leg. W.

N.° 8. Régio III.

Districto: Ponzo Andongo.
Acácia pentaptera. Welw. Herb. Anjtol.

Acácia sp. aff. A. pentugona.' Huok. fil.

Trepadeira de caule pentágono, 20-80 pé* longo, folha-

gem das Mimosas, flores amarellndas em cabecinliu.

(Flores ex albido pallide flavescentea !)

Trepa nas arvores e sobre as rochas.

Pungo Andongo 1857 leg. W.

N. 9. Régio II circa 8:000 |>ed. elevara. (Robiniacex

Welw. Apont. phyt. Sectio Diuclese.)

Districto: Golun<ro Alto.

Dioclea reflexa tlook. fil. in Flora Nigrit.

Frutcx altisaime scandens, foliis trifoliolatis, flori boi

racemoso-spicatis, speciosis, violaceo-purpureU

Genus ob semina ab iis Dioclcarum diversa foras*

reformandum.
(Trepadeira mui formosa.)

Ad lUimen Muria propc Trombeta in Golungo Alto

Sept. 1857 leg. W.

N.° 10.

Bignonia Ferdinandi. Welw. Herb. Angol.

Arbor magna, 30-40 pedalis, coma dilatata detue

frondosa foliis itnp. pinnatis, floribus i

culatis, ex aurantiaco-rubentibus sp

Mari. Apr. floret.

Capsula; pêndula?, frequens 3 pedales!

Habit. rarius in sylvis primit. Distr. Golungo Alto.

Semina init. Julii 1857 leg. W

.

N.° 11. Régio III. 3:500 ped. altit. sup. Oceannm
(Convolvulacea;.)

Districto: Pungo Andongo.
Calonyction muricatum Don?
(?Calonyction speciosum |i muricatum. Choisy in D. C.

Prod.)

Hcrba late scandens, floribus macnis nunc albidis nuac

ameno purpureis, nocte imprimis fragranlibus, caoje,

petiolis et imo calycibus hinc inde raiiricali*.

In dumetis Pnesidii Pungo Andongo rarur.
Semina Maio 1857 leg. W.

N.° 18. Régio I et II. (Convolvulacea1
.)

Districto: Golungo Alto, Caxcngo et Benfuetla.

Ipomiea Mendesii W elw. Herb. Angol.

Frutex volubilis altissime scandens, avivaram pruDi-

tiv. margines District. monlos. eximie i
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Dixi in memoriam cUrii. Doct. jurisconaulti L. J.

Mendet Affonzo, qui inter Loandenses primas etir-

pcm hanc speciosam ooluit.

Semina base a ptatrtis collis oollecto W.
ies affioia Ipome» tuberculosas, aat tubera

radical ia hucuaque nulla vidi, nee

uti in Ipoma» toberoaa dicuat

est. Welw.

N.° 13. Resio m. (Rnbiaeeas.)

Districto: Pungo Andongo.

Gardênia bignoniaflora. Welw.

Frutex vetarbuseula, ramit elongatis aubsarmentotis.

foliis latia opposilia, floribna magais figura Bigno-

niarom, ex anrantiaco et purpúreo rariegatia, co-

rolla craase-eorlaeea.

Habit. in dumetosis Dlslrrt. Golnago Alto et Pungo

Andongo.
Semi na Pungo Andongo 1837 leg. W.

Obs. H:nc unncum dualms alt. speciebus arborescen-

libo», in stIvís flolungo Alto obviis, probabHiter

qua genus novum considerari debent. Fructuselon-

gato-ellipticns 1— 1 V2 poli» dia»et. 3— 3l/
t poll.

longua, unilocularis.

N.° 14. Régio II.

Districto: Golungo Alto. (Robiniacem Welw.
Apont.)

Giganthemum scandens. Welw. Herb. Angol.

Frutex validtia, alte scandena, foliíi pianatim trifolío-

latis, floribus albi* speciosissimis, ornaium Legu-

minos.irum, qna* hueusque nori, maximia, plus-

qnara semi-palmaribns. Oba. An aDn. Oeneri Ma-
eranthu*. Loureiro?

In sylvis primitiTis District. Golungo Alto.

Serra de AUa Quita 1H57. leg. W.

N.« 15. Régio II clrca !:800-S:000 ped. altit. aupra

Occannm. (Verbenacen;.)

Diitriclo: Golungo Alto.

Fitex, tpecics arbsrea vix deswripta, forsan genut alie-

num.
Arbor pulchra, com* dilntata, foliis more viticia ge-

neris paimatim 5-7 foliolatis, floribus violareis,

drupis magnis, edulibus. in viro amene purpureis,

a Nigrilis et passeribu* aride inrestigatis.

In sylvis primitivis District. Golungo Alto.

Kructus pyrena 1857 leg. W.

N".° 16. Resiol, II et III. (Cawalpiniaceas.)

District»; Luanda et Punjo Andongo.

Poinciana pulchrrrima Lin.

Frutex nrborescens omni rcspecto speciosus, et certe

Zona; aqiiinoctiali» summum decus.

Circa habitationea freq. spontanea et in hortia fere ubi-

qne culta

!

18 Nor. 1858 aemina leg. W.

N.° 17. Re?io III. (Sapotacea?.)

Districto: Pungo Andongo.

Sapoto ceroíifera Welw. Herb. Angol.

Arbor speclabilis, babilu aliquomodo Laurum indi-

cnm mcnticns, forsan nori geueris, íructn eduli,

cerasiformi sapori» admodum grati, cultura dignb-

aima

!

Habit. rarior in sylris denjis pr. Pungo Andongo.

Sem.na 1857 leg. W.

N.« 18. Régio III.

Dittricto: Pungo Andongo.
Iptmcca prinnalusyphon Welw. Herb. Angol.

Suffrutex 4-fi pedal ii 21 ereetut, plnrícaulis, foliis

magnis alb >-tomentotia, floribua maximi* (5-pol-

licaribusM) roaed-purpurett, rei albido-roaeia <ub-
nutMiitibns.

Anne foraan Ipom. verbaacifolia Chofer ia DC. Prod t

In sylvaticis District. Pungo Andongo.
Semina Job. 1857 leg. W.

N.» 19. Régio I. (Chrysobalanacea?.)

Districto: Barra do Dande.
Chrytobalanut Icaco. (Jinjimo dos abundo*.)

Frutex vel arbuscula, aemperrirena, elegana, fructu
eduli, poniformi pnrpuraaccnte.

In dumetosis marilimis Praia de S. Thiago.
Sepl. 1858 leg. W.

N.» 80. Régio I et II. tCommelrnacea?.)
Districto: Libongo.

Contmelyna tp.

Herba aanua, asceDdeas, foliis late-lanceolatis, ra-
mis rubescenlibus, floribus cwruleis.

In dumetis ad llumen Lifutu District. Li-
bongo.

Sept. 1858 leg. W.

N.» 81. Régio III.

Districto: Pungo Andongo. (Linaeeaj Flor Nigr.)
(Chla?na«e« Sect. Hugoniacea* Endi.)
Hugonia macrocarpa Welw. Herb. Angol.

Frutex validus, semperviren*. floribus

insignis, late diflTuaus fere scandens.
Ad rupes in sjlraticis Pra?<sidii Pungo Andongo.

Obs. Hugonia,' omnes eximia; decoris ct facilis cul-
tura;.

Maio 1857 leg. W.
A'. B. Ab capsulas devem ser estratificadas em areia

molhada durante 4 ou 6 diaa antes de as se*

mear.

N.o 88. Régio II. (Olaciae* Sect. Balanites Welw.
Apont.)

Districto: Icolo et Bengo.
Balanitei ttggptiaea Delil. DC. Prod. I p. 708. fi an-

golensis Welw. mspt.

Obs. Drupa; arbusculx angolcasis elliptiea, ulriaque
sunt nec acntiv ut in specie agyptiaca; anne spe-

cies própria?

Arbor |iarva 6-10 pedalis, trunco recto, foliis bi-

foliolatis exacte ac in Zygophyllaceis, a quibus ta-

raeu reliquis notis abunde diilert.

In campis dumetosis Icolo et Bengo 1857
leg. W.

Obs. Semina certe óptimas conditionis ut ex examine
instituto lexturae habeo.

(Arbuacula habitu valde singular! !)

N.° 83. Régio I, II et III. (Robiniaceae We|w. Apont.)
Districto: Uolungo Alto, Barra do Dande et

Bengo.
Miltttia npeciosa Welw. Herb. Angol.

Arbor spectabilis, nunc 85 nunc 60 pedalis et altior,

babilu Robioiam mentiens, foliis impar, pinnatit,

floribus racemosis violáceo-purpureis creberrimis,

Jigno albido tenaci durabili.

Habit. in sylris humidis edilis, juxta Ilumina usqae Re-
littoralcm descendens.

Semina leg. Sept. 1858 ad flumea DandeW.

N.° 84. Régio I. (Robiniaceaj Welw. Apont.) (Fabaceas

Sect. I. Lindl.

)

Districto: I»anda.
Setbania pubeteent DC. variei 1

(Sesbania sericea Welw. Herb. Angol.

Suffrutex 3-4 pedalis, elegana, floribus dar is.

In humidis District. Loaada 1858 leg. W.
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N.° 25. Régio II circa 2:000 ped. altitud. (Napoleo-

nacee Welw. Apont.) (Belvisiaceai Lindl. V. K.)
(Napoleoneee Flor. Nigrit.)

Distrieto: Golungo Alio.

ftapoleonea AngoleiuU Welw. Herb. Angol.

Arbutcula 15 -20 pedalis, trunco gracili, ramis sub

verticillatU, foliis sempervirentibut, lucidU, flori-

bua albo-roteis. Ob». A Napol. imperiali et JV. Vo~

gelii diversa videtur.

Decui reapse imperiale sylvarum primitiva-

rum Distr. Golungo Alto, ast avit raral

E paucis fruct. 185? Aug. leg. W.
JV. B. Fructus eos Púnica? granate simulantur.

N.° 86. Régio I, II et III. (Capparidcm.)

DUtricto : Loanda a Pungo Andongo.

Cleome (Gynandropsis) pentaphylla Lin? ou
Cleonte (Gyn.) oleracea Welw. Herb. Angol.

Herba annua, patentim ramosa, 1-2 pedalii, flori-

bn« pro more generis sat magnu albo-violaceít.

JV. B. Herba recens NigritU Spinacete more eduli» et

salubris!

Ubique circa habitationes ex Loanda usque

Pungo Andongo. Semina Mart. 185B. leg. W.

N.° 27. Régio I et III. (Robiniacem Welw. Apont.)

Distrieto: Libongo.

Abrus preeatorius.

Frutex 5-6 pedalis scandens.

In dumetis densis District. Libongo.

Sept. 1858 leg.W.

N.° 28. Re?io II et III. (Fabace* Sect. I. Liodl.) (Robi-

niacea;Welw. Apont.)

Distrieto : Pungo Andongo.
Tephrosia Fogelii Benth. in Flor. Nigrit.

Frutex arbusculiformia 8—10 pedal ii, fastigiato-ra-

raosus, pulcherrimiis, foliis pinnalis, floribus cre-

bris violaceo-purpureis speciosis.

In dumetis Prraid. Pungo Andongo 1857
leg. W.

N.° 29. Régio III. (Asteraceae Lindl.)

Distrieto: Pungo Andongo.
Gynura miniata Welw. Herb. Angol.
Herba 2-4 pedalis, radice tuberosa, caule ramoso,

foliis moschum fragrantibus, floribus splendide au-

rantiaco-miniatis. Habitus generalis Emilie son-

chifolias.

In dumetis District. Pungo Andongo 1857
leg. W.

JV. B. Species nec omnimodo cum generis deseript.

a cel. Cnssini cxhibita conveniens, ast certe ab
ejusdem auctoris gencre Emitia longins diitans,

etiam si habitu símilis ! Welw.

N.w 30. Régio III. (Proteacerc.)

Distrieto: Pungo Andongo.
Protaa Angolensis\\e\\r. Herb. Angol. cum deseript.

Conf. Prot. abyssinica, quam needom vidi.

Fniticulus (potius sulTrutex) bipedalis, caulibua ca?s-

pilosis monocephalis, floribus albidis, involucri squa-
mis purpureis, mox rubro-fuscis.

In dumetis aridis a Sobato Bumba íisque Qui-
sonde non procu) a fluminis Quanta ripis.

Mart. 1057 leg. W.

N\° 31. Rcgio III. (Proteacee.)

Distrieto: Pungo Andongo.
Protea micatu Welw.

Fruticulus 1 - 8 pedalis ca?spitosns, foliis argênteo-
micantibus, floribus albidis.

Condo-Quisonde 1857 leg. W.

N.° 32. Régio II. (Robiniaceas Welw. Apont.)

nos. Sect. auctor.

Distrieto : Golnngo Alto.

Cyanetpermum Angolcnse Welw. Herb. Angol.

? Anne Cyanospermun caljcinum Flor. Nigrit.?

SulTrutex scandens, 3-5 pedalis,euUara digniss.

In dumetU Golungo Alto, ast rarior.

Julio 1857 leg. W.

N.° 33. Régio littoralis. (Portulacaeese.)

Distrieto : Loanda et Barra do .'

Sentvium crithmoide* Welw. mspt.

Herba (ut videtur %) caulibus intente aanguineis, it

orbem prostratis, foliit carnosia, glaocis, semicjlin-

dricis, floribus amene roteia, pro genere majaacuui.

Habit. in arenosit maritimis Praia de S. Thiago in Dis-

trict. Barra do Dande. Pulcbra planta)

(.Semina nigra et nitida.)

Sept. 1853 leg. W.

N.° 34. Régio II. (Atteracete Lindl. Sect. Eupatoris-

ceae.)

Arbor parva, 15-20 pedalis, trunco gracili recto,

coma nemispfascrica, tempore floreseentise /Tarifes

albidis omnino obtecta, reverá floribunda, stirpt

insigniler decorans, cultura digníssima.

Habit. in sylvis primitivis, ad earum margine* in Di.tr

Golungo Alto. Aug. 1857 leg. W.

N.° 35. Régio III. (Csnalpiniacese Welw. Apont.)

Distrieto : Pungo Andongo.
Afzelia Quamentis Welw. Herb. Angol.

Arbor admodum singularis ob comam depreno-dila-

tatam exacte umbrmeuliformem. Flores, vel poliui

corolla tripetala!! Legumen lignotum duritsimum

6 — 9 spermum, mulliloculare seminibus ovóide»

atris lapidis ad instar duris, arillo splendide-ai-

niato vel aurantiaco-miniato cupulifonnis excepta.

In sylvis ad flum. Quaitza pr. Candumba 1857

leg. W.
JV. B. Ab Afzelia afrieanaSm. foliolis multijugisaliis-

qne notis, distincta; ab Afzelia braeleataVot;. toto

diverta!

N.° 36. Régio III 3:500 ped. elev.! (Pandanese.)

Distrieto: Pungo Andongo.
Pandanus (Candelabrum Flor. Nigr.?)

Arborescens, 10-15 pedalis, parce ramosas, denso

agmine juxta ripas fluminis Quanta crescera, ia

limo ab inundationibus relicto nateens, prima ju-

ventute Bromelia? ananasm planUtionet extensas

simula ns.

Inter Candumba et Lombe ad flum. Quanta 1857
leg. W.

JV. B. As sementes tio de dnas pinhas que mandei
vir do Quanza do fim do anno passado, mas metano

as que colligi em Março do mesmo anno, consegui

conserva-las em muito bom estado; a prova d'is*o

vae dentro. Bom é semeá-las em Iodo molhado de-

pois de as ter tido de molho durante um dia.

N.» 37.

Distrieto: Golungo Alto.

Cyperus GingeWtlvr. Herb. Angol.

Glumacea elegans, perennis, culmis esespitosis 2-3
pedalibus aphyllis, ápice floriferis, una cum brac-

leis sive involucris quasi Palmam minutam fingem,

Nigritis N-Ginge dieta. Stirps ad arnanda aguaria

ante ca?tera idónea.

Habit. in pnluetribus totiut District. Golungo Alto, vbi

semina leg. Aug. 1857 W.
JV. B. Dos colmos d'esta Cyperacea faiem os pretos

do sertlo mni bonitas e duradouras fileiras.
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N.» 38.

Districto: Noto
Anona (muricata ?)

Arbor íructifera in hort. ciarias. Alb.-Sckut

Noto Redondo culU.
Fructum solumodo vidi, et

ídtcdí, in climate tropic.

Junio 1858 W.
non iogratum.

N.° 39. Régio I. (Robiniacete Welw. Apont.)

Districto : Barra do Dande.
oearpus tunatus Meyer!
(Sommerfeldtia obovata Schum.)

Frutex arborescens, floribus violaceis.

In bumidit ad flun. Dande.

Sèpt. 1858 leg. W.

N.* 40. Régio III. (Csstalpiniaceae.)

Districto: Pungo Andongo.

Curia psilocarpa Welw. mspt.

Arbor elegans, coma dilatala, (floribus??)

bus cylindricis, 2-3 pedalibus pendulis.

In sylvis District. Fungo Andondo. Junio

1857 leg. W.
JV. B. Cássias Fistulo: gp. afllnis, ast certe imo etiam

•eminum figura diversa.

N.° 41. Régio II. (Dioscoreacea?.)

Districto: Golungo Alto.

Oenns probabilit. novum, certe non in Flora Nigriliana

clarUs. Hooker indicatum!

Suffrutex scandens, trifoliolatus, foliolis latis canes-

centibus. Flores necdum examinavi.

Oume torum sylveetrium decus eximium

!

Io sylveslribus District. Oolungo Alto 1857

leg. W.

N.° 48. Régio III. (Polypodiaccai.)

Districto : Puogo Andongo.

Cyathea mtkiopica Welw. Herb. Angol.

Filix arborcscens trunco »/4
ped. diam. lf -15 pedal,

coma formosíssima, palmiformi.

Habit. in monlosis edilioribus ad rivulos District. Pungo
Andongo. Sem. 1857 leg. W.
y. B. Esta Cyathea é a primeira espécie de fetos ar-

borescente» até agora apontados da Africa equi-

Obs. A educação dos feto» por meio de

nao é tio difllcil, como muitos acreditam.

N.° 43. Régio III. (Anonaces.)
Districto : Pungo Andongo.

Monodora Angolensis Welw. mspt.

Arbor speciosa, 15-S5 pcdalis, coma late-frondosa.

foliis tenuiter coriaceis herbáceo- viridibus, Qoribus

magnis, variegatis pendulis, capsula elliptica, pu-

gni máxima masnitudine.

In sylvis editis Pra?sid. Pungo Andongo.

Semina leg. Maio 1857 W.

N.° 44. Régio II. (Anonacca?.)

Districto: Golungo Alto.

Monodora Mgristica Dun. monogr. Anoo.

!

Arbor procera, sempeMirens, glaucifolia, iloribus ma-

gnis ex auranliaco, rubro et flavo variegatis, longe

pendulis, fructu lignoso, ca pi tis humani mole, po-

lysperm. apicc irregularilcr rumpcnte, seminibus

gratissime aromaticis, aroma nucis Myristicse men-
tientibus.

(Aestate, i. e. Jan., Febr. et Mart. floret.)

In sjlvis primitivis District. Golungo Alto.

Semina leg. Aug. 1857 W.
Nigritis ait. N-pepe, in plur. Jipepe.

Obs. I. Arbor ha?c, hucusqne qua índias occidentalis

eives habita, reverá sylvarum primitív. Angolas Ín-
cola et decus eximium, et in America insulas solu-
modo una cum Nigritis ex Angola eductis trahs-
plantata fuit.

Obs. II. Semina albumine sic dicto rnminatt gau-
dent, qua propter nimis Itreia videntur, ast bona
sunt, et imo nunc in meu horto germinant. W.

N.° 45. Régio III. (Musacesc.)

Districto: Pungo Andongo.
Musa ventricosa Welw. Apont. phytog.

Stirps mirabiiis, scitaminearum Africas regina, An»
golas indígena, caule prope basin sa>pius 3-4 pe-
des diametri!! florum bracteis in fructu seminifero
persistentibus.

In rupestrlbus ad fontes Pnesid. Pungo An-
dongo 1857 leg. W.

Obs. Semina Musarum nunquam in Lusitânia, et vix
a paucissimis Phjtographis totius Europa visai

N.° 46. Régio II. (Cedrelacea?.)

Districto: Golungo Alto.

Swietenia Angolemit Welw. Herb. Angol. et mspt.
Arbor excelsa, sempervirens, floribus paniculatia al-

bis, fructu 5-valvi oblongo.

In sylvis District. Golungo Alto ad
rivuli Quango.

Arbor speciosa, ligno prsrstantissimo.

Autumn. 1857 leg. W.

)
N.° 47. Crescit in I, Het III regione. (Ca?*alpini

(Fabacea? Sect. Lindl.)

Districto: Golungo Alto.

Altesia BauhinioidesV» e\* . inOrd. plant. Florai Angol.
mspt.

Arbuscula gracilis in II et III regione, in regione
littoruli (I) frutex 4-6 pedalis, virgato-ramosus,
foliis Bauhiniarum more bilubis, floribus magnis
intense sulpbureis, petalis campanulatim coniven-
tibus, et Hibiscorum more intus ad basin macula
purpúrea notatis.

Stirps insignis, cultura- probabiliter facilis,

dumetorum Angolas imprimis regionis mon-
tanoe decus eximium

!

Ad sylv. margines District. Golungo Alto.
Jun. ad Aug. 1857 leg. W.

N.* 48. Régio II et III. (Pha?nicacea? Welv. Apont.)
Districto : Pungo Andongo.

Phasnix «sinos* Schum.
Palmeira elegante, que dá cxcellente vinho e óptima

madeira de construcçlo

!

Margens do Quaoza 1857.
» do Dande 1858 leg. W.

N.° 49. Régio II. (Cedrclacea».)

Districto : Golungo Alto.

Garretia anthoteea Welw. mspt. in Herb. Angol.
Arbor excelsa, aspectu nubili, trunco recto diâme-

tro t — 4 pedali, coma ovala lucide-frondos* sem-
pervirente foliis pinnatis subcoriaceis, floribus pa-

niculatis albis lypice tetrameris; lignum Cedrela-
cearum pretiosum.

Fructus capsularis, oroideus, lignosus, ovi gal. mole,
ab ápice septifrsgus 4 - valvi*, valvis bilamellatis.

una cum axi persistente septifera acutc tetragona
quodamodo florem tulipiformem fingens.

Habit. in sylvis primitivis District. Golungo Alto, im-
primis in Sobato Mussengc.

Semina óptima et adhuc omnino viva Jun.
1857 leg. W.

Obs. Genus e Swieteniarum Tribu, a Swietenia, et

Kkaya Adr. Jnss. prn>ter reliquis nolis jam cap-

sula 4 - volvi diversura.
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Ni° 50. Régio m.
- Districto: Pimpo Andongo.

índigofera sp.

Pequena arbusto de 3 até 4 pés de altura, mui
ramoso, de folhai pinnulada*.

É esta a etpeeie de Anil com que os indígenas da*

Urras de Longo e no Bine tingem seus pannos!!

JV. B. Achei quasi sem folha» o arbusto fruclificante,

e nâo vi as Dores.

Quisonde, margens do Quanta Março 185?
le?. W.

N.° 51. Regia I et II. (RoWniacett Wdw. Apoat. Fa-

-Seet. Lindl.)

Districto: Lihongo.

ia ep. (ao ne S. aenleata auct.?)

Suffrutex 4-6 ped. altus, ramosus, elegans, floribus

flavia.

In humidis District. Libongo ad fino. LifUne.
Sept. 1858 leg. W.

N.° 5*. (Ca?snlpiniacea\)

Districto: Zênia do Golungo.

Loceliaria Bauhinieidee Welw. mspt.

Arbuscula 6-12 pedalis, mulliranKMa, babitu et fo-

liis bilobis Bauhiaiam fingem, a quo generc tamen
lepiuitnc suberoso-spongios», fructo indehi«ceiite,

(non uniloculari sed 80-100 loculari!) transver

sim plurilocellato nliisque nolis abaade diflert.

Obs. Forsan Bauhinia tamarindacea Delil. c Núbia
buc qua altera species, vel imo qua
referenda ??

In dumetis fere omnium District.

do Golungo.

(Calungucmbo) Sept. 1857 leg. W.

N.° 53. Régio II usque 2:500 ped. (PBixncea?.)
• Districto: Golungo Allo.

Heptacal Loureiro Flora Cochinch. pag. 807.

Frutex arborescens, ramis elongato-virgatis, folia ro

riacea mazna ob ivata-oblonga, floribus e trnaculis

ernmpentibirs tpecieeiteimit, albo-roseis, 8 — 10
petalis, diâmetro 3 pollicaribus f Capsula magna
deuae echinata (uti in Bixa Orellana) 5 valvis po-

lysperma.

Stirps cultura? digníssima III

Habit. rariu* in sylvis edit. District. Golungo Alto.

Junio 1857 leg. W.
Obs. Genus Heptaea a elariss. Loureiro in Flora Co-

chinchinensi pag. 807 creatum, certe non ett On-
obm synonymum, uti praetendit cel. Planehoo in

Flor. Nigrit.H

Flore* Heptaciu hujus nostra? quasi Carnellis flo-

rem magoam polypetalam finçent. 1

JV. B. Semina forsan non omnia sed pleraque bona
snnt!

N.« 54. Régio III circa 3:500 ped. eler. fRubineem.)
Districto: Pungo Andongo.

Ancylanlhue rubiginetui Desf.

Frutex amabilis 4 — 5 pedalis, habitu Jzaleam (!J)

fingens, floribus aurantiaco-rubris, veiutino-tomen-

Stirps oroamenti causa pretiosa.

In dumetosis District. Puago
1857 leg. W.

N. B. As capsulas devem ficar por algumas horas de
molho, para poder tirar as sementes com a n<

saria cautela.

A planta viva nunca foi

coriaceis lucidis sempervirentibus, floribus

magnis farnocraterimorphis, amirni-sinar íra::ranh-

bus; fmetus fullicularis gemioatus, mole, forma rt

colore fruct. citr. aurantia?.

Obs. Scmina membranis suberotu iavoluta (in óptimo

atatv!)

In sylvis primilivif rupestr. Pungo Anduor>.
Maio 1857 leg. W.

N.° 56. Régio III. (Verbenaeese.)

Districto : Pungo Andongo.
Stachytarpha elegant Welw. Herb. Angol.

Suffrutex í - 3 pedalis ramosissiams, floribus viola-

i, albo et purpnreo-vuriegatU.

In dumetis prope Quitage inter Pungo As-

dongo et Cassa«ge.

Martio 1857 leg. W.
Stirps raríssima uaico loco a nse obasrvala!

N.° 55. Régio III. (Apucrnacea?.)

Districto : Pungo Andongo.
Arbor parva, formosa, 12-15 pedalis, foliis magnis

N.° 57. Régio I. i. e. liltoralis. (Coovolvularea?. i

Districto: Luanda.

Ipoma:a arachnotperma Welw. mspt.

Herba 0 longe lateque scaadea», birsntiuscula, fo-

liis lobati* discoloribus, subiu; arzenlt-o-tumeatil-

lis, floribus rix pollicaribus roseo-purpurei», tesii-

ararhnoideo-villosis.

In dumetosis District. Loanda Jânio 1858

leg. W.

58. Régio II. (Bixaeeo? )

Districto: Golungo Alto.

Bixa Orellana.

Arbuscula 12-pedalis et imo altior, pnlchra, floribui

roseo-purpureis sat magnis.

In svlvestribus District. Goloago Alto. Ju-

lio 1857 leg. W.

N.«59. Régio III 3:500-3:600 ped. alUL (Bigno-

oiacea? Sect. Sesamew.)
Districto : Pungo Andongo.

Setamum Angolen*eVie\*. Herb. Angol.

Herba 3 — 5 pedalis, erecta, parce ramosa, floriboi

speciosis magnis dijrilaloidcis riolaceo-purpuren.

Habit. in dutnetU arenosis prope Lombe.
1857 leg. W.

Obs. Certe nova et omnium hujus generis longe no-

bilíssima species

!

N.« 60. Régio III. (Solanacea?.)

Districto: Pungo Andongo.
Silanum (Sapanaceum Welw. ad inter.)

Arbuscula 6-10 pedalis, scr*piu* frutex 4— 5 ped.

altus, tortuosa ramosa, foliis discoloribus, floribus

albis fructu ovi colnmb. mole, nitido-sulphoreo, a

Mgritis cum nqua cocto taponit inttar usitato!

In dumetis apricis pro|te Caadu
trict. Pungo Andongo.

1857 Ice W.

N.° 61. Rcgio III. (Ca-salpiniaccav)

Districto: Puugo Andongo.
Catiia ipec.

!

Frutex (arborescens in kvItís primitivis, mullicaulis

ia sylvis secundariis) foliis pinnatis, floribus

musis magnis aureis. Stirps formosa i

In sylvaticis editior.

dongo.

1857 leg.W.

District. Pungo An-

N.« 6«. (Robiniacem Welw. Apoot. Claas.

Sect. auct.)

Districto: Barra do Dande.

Cauataita Moneta Welw. mspt.
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? Foraan Casar, mimais- Dec. rar. floribiu purpu-

reis et legumin. polysp., nam in nostra 5-6
•perm. j

Herba 0, lale procumbens, floribus purpureis fo-

liolis fere circularibus (oborato-rotuodis).

Praia de S. Thiago.

Sept. 1858 leg W.
Semina plantarum rariorum rei minus cognitarum

Regai Angolensis

Horto botânico eel. Vniver$itatis Conimèrieonsi*

Offert. gr. «n. Frid. Welwitieh.

Numeri 63 usque 114 continent 5* species anuis

1657 et 1858 lectas.

Obs. Numeri 1 — 68 qui imprimis arbores et plant.

ornamenl. continent, seorsiira sequuBlur.

Africa? secquin. «0 Nor. 1858.

N.° 63. Diatrieto: Barra do Bengo. (CucurbiUcew).
Cucumis (chrytocarpo) Schum f

Herba O late diflusa, asperifolia, foliis pinnatiOdo-

lobulatis, fruct. elliptico, echinato et inlense sul-

phurco.
Io arenosis prope Cacuaco Aug. 1858 leg. W.

N.° 64. Districto: Loanda. (Convolvulaeea;).

Evolvulus (Hechema Welw. Herb. Aagol.

Hcrbn (perenni*?) prostrata, hedcrxfolia, floribus....

luteis, calycibus QmbriatU.

Io arvis estale inundatis, agris Loaadensis ra-

rior.

Prope Quicuxe Maio et Judio 1858 leg. W.

N.° 65. Districto: Calumbo. ( Ehrctiacea?.)

Htlioptuftum indieum. Flor. Nigrit.

Herba ©,8-3 pedalis, patentim ramosa, floribus

heliotropioidei* pallide riolaceis.

In humidiíiículis inter Camama et Calumbo
August. 1858 leg. W.

N.' 66. Districto: Icolo et Bengo. (Mimosacese.)

Diehrottaehi» tp. (aff. D. nutanti Benth.)

(Dichrostachys DiiUtns Welw.! Apont. phytog. ast

forsan a specie ciar. Benth. diversa.)

Frutex arboreacens, diraricalo-ramosus, ramit albi-

dis, floribus elejrantissimis aurantiaco-roseis notan-

tibus.

In collinis pr. Foto. Sept. 1857 leg. W.

N.° 67. Districto: Barra do Dande. (Malvacese.)

liomòyeella bictlor Welw. mspt.

Suflrutex erectus, parce ramosns, floribus albo-roseis

ntitantibus, gratiosis.

Id palmetis ex Hyphrene coriacea composi-

tis, ad Praia de S. Tbiago. Sept. 1050
leg. W.

N.« 68. Districto: Libougo. (Braisicacea? Lindl.'»

Masturtium (Clandtttinaria) ffcatWe Welw. Herb. Angol.

Herba 0 tenera, foliis pinnatisectis, rosulatis, pe-

ei linc. radicalibus; floribus racemosis minimis albo-

rirentibus.

Stirps ralde curiosa!!

In arenosis ad flumen Ufane. Sept. 1858
leg. W.

N* 69. Districto: Liboago. (Leguminosa; Sect. auct.)

Pêophocaryus Mnbdia Welw.
Herba late scandeas, certe hujus generis nisi Di-

esingife species, floribus cserulei*, seminibus edu-

libns.

Legumina airo-fusea, alis latis fimbriatis tetraptera!

Herba et semioa Nigritis Makúla!

In dumetis bumidiusculis ad ripas Uumiais
Li(une.

Sept. 185U leg. W.

N.° 70. Districto: Libongo. (Acantbacea?.)

Frutcx 3-4 pedalis, erectus, ramosus, rigidissinuis,

foliis junioribus sulphureo-tomenlosis.

Deouo obsenrandus

!

In dumetosis sylr. eclitior. supra Banza de Li-

Sept. 1858 leg. W.

N.° 71. Districto: Icolo el Bengo. (Myrtacea?.)

Ptidium (guineentf) Sw.?
Frulex arborescens; íructus parvi, Sorbi.mole, extus

flavo intus albido, sapidissimi, Fragarircrescas aroma
mentiens.

In fruticetis District. Icolo et Bengo rarior.

Mart. 1857 leg. W.

N.« 78. Districto: Golungo Alto. (Tiliacea;.)

Glyphaa Tevcrioide* Ho»>k. fil. Flor. Xigrilisc 838.
Frutex arborescens, 8-18 ped. altus, habilu gene-

ris Grcwia, ast certe optimum gentis distinctum.

Flores lutescentes marginali.

In sylvaticis District. Golungo Alto leg. W.
N. B. Semina cautissime e capsulis fructulisque ex-

trahenda

!

N.° 73. Districto: Ambaca. (Borraginese.)

Trichodetma Ambacentis Welw . Herb. Angol.
Herba 21 8-SVj pedalis, e basi ramosa, glauces-

cens, floribus speciosig azureis, borticultoribus ralde

recomendanda

!

(N. B. Kst e seclione Friederichsthalia.)

In editis montosis District. Ambaca 1857
leg. W.

ti." 74. Districto: Angola. (Convolvulacese.)

ípomaa oleracea Welw. Herb. Angol.

Herba prostrata 1-8 uncis sub-succulenta, Nigritis

edulis, caules proslrati 5-10 pedales; flores cya-

nei.

In iriundatis exsicantibus reg. litt. Julio 1858
leg. W.

N. c 75. Districto: Loanda.

ípomaa mvitisecta Welw. Herb. Angol.

2(? Caulibus numerosis ramosissimi* flagellirormibus

stellalim procumbentibus; foliis tenuissime-lacinia-

tis, corollis albis parvis campa nu latis.

In stagnis cxsiccatis prope Loandam Jun. 1858
leg. W.

S." 76. Districto: Loanda. (Oenolheracese.)

Juttiaa tpec.

SufTrntex 8-4 pedalis, palmatim ramosus, angusti»

folius, floribus luteis.

Habit. in humidis ajtri Loandensis. Aug. 1858 leg. W.

N.° 77. Districto:

Çyperw tpec.

In arenosis siibhumidis regionis littoralis.

Stirps palmaria, uwbellis compositis fulvo-au-

reis, elegantia insignú.

Juaio 1858 leg. W.

N,° 78. Aagola. (Convolvulacese.)

Evohvlut tpte. affin. Evolv. linifolio Lin.

Herbula © elegans, ramosissima, floribus cyanéis.

Ia apricis collinis District. littoralium.

Cacuaco Julio 1858 leg. W.

N.° 79. Districto: Loanda. (ConrolvuUcece.)
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geminiftora Welw. Hcrb. Angol.

In arvis neglectis agri Loandensis.

Herba © volubilis, parviflora. Junio 1858 leg. W.

N.° 80. Districto: Golungo Alto. (Tiliace*.)

Triumfetta tpee.

Frutex validus, multicaulis, 5-8 pedalis, foliis lo-

ba lia flore flavo. Liber fabrica ndi» cordis iascrvit.

(Fructus echinati.)

In dumeli» ad rivulum Quango DUtrict. Go-
lungo Alto. Aug. 1857 leg. W.

N.° 81. Districto: Loanda. (Robiniacea; Welw. Sect.

Hedysarerc.

)

Gentis novuml
Suffmtex arbusculiformis annuui l 1-3 pedalis

!

truaculo ad baiin semipollic. crasso, mox atte-

nuato, toto spongioso! folia pinnata sensitiva, flores

solitarii papilionacei flavicantes; legumioa heily-

saroidea! stirps curiosíssima.

Ad paludes exsiccatas DUtrict. Loanda prope

Alto das Cruxes.

April. 1858 leg. W.

N.° 88. Districto: Loanda. (Robiniacea? Welw. Apont.)

Setèania tpharoearpa Welw. Hcrb. Angol.

Anne forsan Sesbania pachycarpa DC. Prodr.??

Suffrutex p/racilis 3-5 ped. altus, in humidis altior,

flores flavi, Icgumina linearia ápice subulata. Se-

Mina, quod rarum in genere, perfecte spherica!

In collinis dumetosis agri Loandensis rara!

C. flore et fruct. Febr. 1858 leg. W..

N.° 83. Districto: Ambaca.
Gostypium barbadense Lin. var. hirsntum.

Benth. Flor. Nigrit. p. 889.

Frutex 3-5 pedalis, ramis purpureis, nigro-puncU-

tU molliter villosis, fere hirsutis.

In cultis reliclis bine inde spontaneum, non
indig.!

In dumetosis olim cultis prope N*gemhe. Dis-

trict. Ambaca 1857 leg. W.

N.° 84. Districto: Loanda. (Solanaces.)

Datura alba Nees ab. Es.

0 omnino a Dalura Stramonium Lin. iiverta.

In arvis neglectis territor. Loandensis.

Quiconxe Julio 1858 leg. W.

N.° 85. Districto : Barra do Bengo. (Robiniacea Welw.
Apont. Legumin. Sect. auctor.)

Lablaò (eultratut?) D. C. Prod. 8 p. 408.

Herba scandens, floribus violaceo-purpureis.

Habit. in dumeli» prope Cacuaco. Julio 1858 leg. W.

N.°86. Districto: Libongo. (Robiniacea; Welw. Apont.)

Herba ut vidl perennis 1-3 pedalisf caule ramoso
volubili, foliis pinnatit, floribus magnis solitariis al-

bidis.

Habit. in arvis ad flumen Lipune District. Libongo.

(non examinavi) Anne gen. nov.?

Sept. 1858 leg. W.

N.e 87. Districto: Puu»o Andonpro. (Oxalidea: !)

Biophytum Umbraculum Welw. Herb. Angol.

Herba O, tenera, 1-8 pollicaria, elegantíssima, ma-
xime temltita, observatione ulleriori digníssima,

ab única hujus generis specie, B. tentitive in DC.
Prod. descripta, toto creio diversa.

Habit. in apricis herbidis District. Pungo Andongo.
Semina quse mínima, caute enucleanda.

Plantulas quasdam integras cum capsulis matu-

ris transmUto, ineunte aulumno 1857 cul-

tas W.

N.° 88. Districto: Ambaca. (Cassalpiniacese.)

Cossia tpee. Ca*s. groeiIHma nobis.

Suffrutex basi lignescens 8 l/j-3 pedalis erectus, fo-

liis multijugis, foliolis minimis lineari-oblonrii bui

ineequalibus glabriusculis.

In sylvestribus District. Ambaca rariisuu

1857 W.

N.° 89. Districto: Golungo Alto. (Asclepiadete.)

Genu» vix detcriptvm.

Herba frutescens alte scandens, Uctescens, floribta

speciosis violaceo-purpureis, foliis magnis cordaui

Spinacete more edulibns! folliculi lignosi elorçiti

ovali obtusi. Pulchra planta. In sylvis húmida

1857 leg. W.
Rarissime fructifleatf (Valde recomendatum velin!)

N.° 90. Districto: Golungo Alto. (Asclepiadese.)

Herba lale scandens, volubilis, Uctescens, foliis cor-

datis, floribus albis, folliculis divaricatis aculeis ber-

baceis obsitis ! In dumetis District. Golungo Alto.

1857 leg. W.

N.° 91. Districto: Barra do Dande.
Ipotncea Pet Capra W. Br.

In arenosis maritimis Praia deS.Thiago.

Herba spectabilis, sarmentis suecúleolis floribus rc-

seo-purpureis majusculis. Sept. 1858 leg. W.

N.o 98. Districto: Golungo Alto. (Apiacem Lindl. Cm-

belliferae auct.)

Alvardia tpecJ
Herba 3-4 pedalis superne ramosa; folia comi-o-

sita.

Habitu* Alvardise arbórea; nob.

In umbrosis ad rivnlos DUtrict. Golungo Alte.

1857 leg. W.
N. B. Umbcllifene in Africa «quinoctiali rariaw»*

N.« 93. Districto: Golungo Alto.

Crotalaria arboreteent Laca.?

Frutex valde ramosns 4-7 pedalis, foliolis 3 oho-

vatis, floribus magnis flavo aurantUceU, legumin

cylindrico dense longiquc albo-hirsuto.

Habitns exacte Spartii !

!

In dumetosis sylvaticis District. Golnngo Ali».

Aug. 1857 leg. W.

N.» 94. Districto : Loanda et Barra do
Ganrypium vitifolium Lin.

Frutex 6-8 pedes altus, ramosissimus.

Habit. spontan. in cultis relictis et circa

ast certe non Florse Angolensis indiçenum.

Quiconxe Martio 1858 leg. W.

N.* 95. Districto: Golungo Alto.

Solanum tinctorium Welw. mspt.

HerlNi O decumbens, ramosa, foliis lalc-ovatis, flo-

ribus albicant. baccis magnis cerasiformibus «seco

purpúreo tingente persistente scatentibus.

In cultis neglectis DUtrict. Golungo Alto.

Cum fr. mat. hyeme 1857 leg. W.

Districto : Zenxa do Golungo (Rubiacese.)

Arbuscula 10- 15 pedalis non is i in statuquasi apkjUi

et solumodo fructifero a me visa.

Obs. Capsula;, placenta;, seminumque strnetnra «•

riosissima absque dúbio novum genut indigiianí, »ft

Dures desuni. Certe a Rubiacearum família!

In collinis sylvestribus ad sinistram rindi

Chixe District. Zenxa do Golungo Sept.

1857 leg. W.
JV. B. Sentina et placenlat separ. junxi.

in ápice . . . calycis coro-
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na la, bivalvis, bilucularit, loculin 5-7 polyspcrmis,

«eminibus lale mcmbranaceo-flmbriatis, obovato-

ellipsoidei* ; albuinen parvum embryoneni rectum

cingens ;
cotyledones plana»

!

Stirps ob generis determinationem cultura

maximopere recommendandum. W.

DUtriclo : Pungo Andongo. (Ca;salpiniacefl> !)

Anne Cattiee $pec. arboresccn».?

Arbor mcdiocris, sjepins arbuscula 10-15 pedalis,

folii» pi noa tis glaucescentibus.

Flores necdum vidi, nec fructua caute examinandi

lemput . . . fui t observandal

Habit. in srlvestribus ad flumcn Quanta, prope Sania-

inanda 1857 leg. W.
Ob*. Unicum arbusculnin parce fructiferum inveni,

ast scmina qna? trausmitto in óptimo «tatu conser-

va ta.

Xigritis Mucombe I

N.» 98. Districto : Loanda.
Ittliotropium micranthum Welw. Herb. Angol.

In graininosis «statc inuodatU agri Loandcn-
sis.

Herba 0 pedalis, erecta, angustifolia, floribui al-

bidis minimis.

Maio 1858 leg. W.
Obs. Genus veriOcandum ! Anne Heliophjti «pec?

X.» 99. Districto: Loanda. (Zygopbyllaceav)

Tribulu» eittoidet Flor. Nigrit.

Ilerbn prostrata floribus magnis aureia.

In apricis pr. Ixmnda Junio 1858 leg. W.

X. a 100. Districto: Pungo Andongo. (Panicace* Welw.
Apont. Gramínea; auct. pl.)

Elcuiine Lueo Welw. ad ínterim.

Gramen in herbidi» inter Pungo Andongo usquc Cas-

sange ele. spontaneum, et etiam frequens evlium,

incoli* istarum regionum utilissimum, ciboruin et

cerevisia» materiam pra?bens.

?Aune forsan Klttuine cerealti Ehrbg. ! qun? in

Núbia et Egypto cultur? Apnt Nigritis vocatur

Luca.

I^gi semioiferum prope Pedras de Guinga
omnino spontaneum 1857 Welw.

N.» 101. Districto: Golungo Allo CCaryophyllaceec.)

Mallugo bctlifíifolia Ser.!

Herba annua 3-5 pollicaris erecta, foliis radicali-

bus rosulatis, obovato-spathulatís, floribus albis

parvis.

In cultis neglectis prope Canquetadange Dis-

trict. Golungo Alto 1857 leg. W.

X.* 102. Districto: Golungo Alto. (Convolrulacese.)

Calonyction ipeeiosvm Choisy

!

Herba volubilis, floribus albis speciosis nocte impri-

mis fra.-rantibus.

Ad rirulos in sylfestríbus 1857 leg. W.

N • 103. Districto: Pungo Andongo. (Acantbacea?.)

Gentu rix deterIplum.

Herba perennis, t - 3 pedalis, ramosa, floribus ma-
jusculis albo-roseis, Gladiolum fingentibus, subnu-

Untibus.

Habit. in dumetis lylveslris totius District. Pungo An-
dongo 1857 leg. W.

N.° 104. Barra doDande. (Ehretince*.)

Coldenia Angoltn$i$ Welw. mspt. in Herb. Angol.

Planta 0 admodnm singularis. nervis foltorum si-

nubus rei denlibu» correspondentibus. Confcr. D. C.

Prod. IX p. 558.

ANN. DO C. «t.T.— PARTE NÃO 0PP.—SERIE I.

Oto. Genus needum hucusque in Africa totiut eon-
tinente observntum habito quodnmmodo heliotropiis

simili ; species tioslra forsan solummodo Coldenia:
procumhcntibus Lin. variei., ast nueet diversa- vi-

dentur.

Ad margines lacus prope Bombo, Barra do
Dande, nec non aliis locis in regionc iitto-

rali Sept. 1858 leg. W.

N.° 105. Districto: Ambaca. (Bytlneriacca<.)

Xeropetalum («pec. probab. nova.)

Arbuscula vel frulex arborescens 8 - 1* pedalis, flo-

ribus speciosis albo-roseis.

Ad rivulos District. Ambaca rarius obviam

!

N.B. Slirps pulcbra cultura; valde comeodanda!
Autumno 1857 leg. W.

N.* 106. Pungo Andongo. (Polygonnceae.)

Diplopyramit eclhiopiea Welw. in Semin. ad h. bot.

Univ. Conimbr. mis.

Herba 0 plerumqiie ascendens, parce ramosa habitu

Kapbanum mentiens, floribus albis, antheris cabu-
leis, fructu utrinque pyramidato-acuminato.

Habit. in arvi» neglectis totius District. Ambaca ct

Pungo Andongo.

Genus certe indescriptum ! Cnm fructu aes-

tate 1857 leg. W.

N.° 107. Golungo Allo. iLiliacea?.)

Albura Angoleuris Welw. Herb. Angol.

Herba bulbosa, lon^ífolia, scapo 3-4 pedalis, flori-

bus racemosis intense flavis.

In herbidi* svlvestribu* District. Golungo Alto

1857 leg. W.

X.° 108. Pungo Andongo. (Taccacea?.)

7V»rr« Quanzeruit Welw Herb. Angol.

Herba radie* tuberosa farinácea, pedúnculo sca pi-

formi, floribus invólucro 6-phyllo cinctis. Stirps

curiosíssima; folia omn ia radicada iis aroidearum
(Amorpbophalide) similia.

In pratis humidis ad flumen Quanta nec alibi

a me visa

!

1857 leg. W.

N." 109. Pungo Andongo. (Robiniacese Welw. Apont.
Fabacea.* Sect. I. Lindl.)

Sesbanio $pec. (probabilit. nova.)

Arbuscula annua, 10-18 pedalis, elegantíssima, fo-

liis pluri-jiiçht, floribus racemosis luteis, racemis

nulantibtis.

Habit. in dumetis subhumidis ad Dum. Quanta.

(Legumina pedal ia!) Paucissima solummodo
semina legi Martio 1857 W.

N.* 110. Districto: Pungo Andongo. (Eupborbiacea?.)

J'hyllanlkm$ (scopariusWelw. ad inter, in Herb. Angol.)

Herba ©, erectiuscula, 1-8 pedalis, gracilis, sco-

parie-ramosa foliis lineari-oblongis, subglauccscen-

tibus.

In arenosis ad flumen Quanta 1857 leg. W.

N.w 111. Pungo Andongo. (Verbenacea?.)

Lantana tpec.

Herba radice lignosa perennis, prostrata Tel erec-

tiuscula 1 - 1
1/2 pedalis, habito Lantanos, flori-

bus roseo-violaceis, a lt>o- roseis rei purpureis, bac-

cis Tiolaceo-purpureis edulihul Hab. in dumetis

apricis petrosis pr. Candumha.
Planta et florifera et fructifera seque elegans.

(i. e. drupa» baccatse) gratisa. dulci

1857 leg. W.

N.« 11*. Districto: Loanda.

1858.

•)
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Kalanchoe ipee.

Anne K. crenata Haw.
SulTrulex carnosus glaucescens, florlbui luteíi.

Io petrosis District. Loanda rarior 1 858 leg. W.

N.° 1 13. Pungo Andongo. (Anonaceae.)

Oenui afline Unirias vel novum!
Frutex validus alte scandeus, foliis coriaceis insigni-

ler oitcntibus, floribus nxillaribus flaveacenlibua.

Stirp» amnbilis sylvas priraít. valdedecorans!

In srlvis primit. District. Pungo Andongo.
1857 leg. W.
Albumen, uti typice in bac família, rumi-

natum.
Scroina io óptimo statu ! cautiuime a fructu

tenacíssimo separanda

!

N." 114. Pungo Andongo. (Liliaceoe.)

Herba < pedalis vcl sesquipedalis, habitu Anthtriei

foliis cylindr. fislulosis, scapis creclis racemotia.

Florei nondum vidi?

In sylvis Pedra» de Guinga District. Pungo
Andongo.

C. fruotu. 1857 leg. W.

N.° 115. Barra do Dande. (Nympha-aee*.)
Nymphaa Lotus. Pai. de B. 1

Orunium specierum hujm generit pnlcherrima ; fo-

liis diam. pedali ct magni, floribus maximis viola-

ceis.

Habit. in lacnbu» ad ripas fluminis Dande.
Tubera radicalia Sept. 1858 leg W.

N.* 116. Pungo Andongo circa 3:500 ped. elevai.

Gloriota superba Lio.!

Herba scandens rei stans, foliis carnosulis lucidis

ápice cirrhosts, floribus specíosis.

Ê a rainha das LUiaceas da Africa tropical

In montosis apricis humo dirili prope Pungo
Andongo.
Tubera Mnrtio 1H57 leg. W.

N. B. Achei sob este numero nm etnbrulbiobo con-

tendo três tubérculos da planta envolvidos em
musgo e com a recommendaçio seguinte : Offere-

cido ao sr. Bento Antonio Alvea, para multipli-

car os tubérculos e depois distribui-los como jul-

gar mais conveniente para a conservação da i

Welw.
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RELAÇÃO DAS PLANTAS NASCIDAS DA COLLECÇÀO DE SEMENTES DA FLORA ANGOLENSR
REMBTTIDAS PELO DH. FREDERICO WELWITSCH EM 27 DE NOVEMBRO DE 1858

Famílias Números da collecçAo Jardins em que nasceram

Cyperaceas

Commeljnaceas

,

Pluenicaceas. . .

.

Liliaceas

Astcraceas

Convolvulaceas.

Elireliaceas.. .

.

Solanaceas . . .

.

Bignoniaccas . ,

Vcrbeuaceas. .

.

Bixaceas

Malvaceas . . .

.

Byttneriacea*.

.

Oxalidcas

Capparidcas. .

.

Brassicaceas. .

.

Portulacaceas.

,

Oeootberaceas

Myrtaceas

Leguminosas.

.

Csjalpiuiaccas.

37.

«0.

I, 3, 48.

116
34

•••••••••••«a..

11, IS, 57, 64, 74, 75, 78,

79, 102

65, 104

84, 95
59
56, 111

58
83, 94.

105...

87. . .

.

«6. . .

.

68....

33
76
71

7, 8. 9, 23, «4, *7, *8, 3*,

50. 6*. 69, 81, 8*, 85, 86,

93, 109

16, 40, 47,61,88

Lumiar.

Coimbra, S. Miguel c Lumiar.
Necessidades, Coimbra, S. Miguel c Lumiar.
Estufa no quintal de Bento Antonio Alves.

S. Miguel.

Coimbra, S. Miguel e Lumiar.
Coimbra.

Coimbra.

Coimbra.

Coimbra e S. Miguel.

Coimbra e S. Miguel.

Coimbra.

Coimbra.

Coimbra.

Coimbra, S. Miguel e

Coimbra.

S Miguel e

Coimbra.

Coimbra.

Necessidade*, Coimbra, S. Migue) e Lumiar.
Idem, idem.

OBSERVAÇÕES

Nra Real Quinta das Necessidades a sementeira fei-se

em Maio, a* plantaa notadas estio em bom estado e con-

servam-sc na estufa onde nasceram ; as outras sementes
da culIccçSo, semeadas na mesma occasião, ainda nlo
nasceram: 15 de Outubro de 1858.
No Jardim Botânico de Coimbra a sementeira foi feita

a 12 de Maio ao ar livre, e as plantas, até 4 de Novem-
bro, achavam-se em bom estado e já convenientemente

abrigadas: 4 de Novembro de 1859.

No Jardim o Estufa do sr. Jose* do Canto, na ilha de
S. Miguel, eflectuoti-se a sementeira logo no fim de Fe-
vereiro, nascendo em Março 19 espécies, I em Abril e 2
em Junho. As 22 espécies nascidas estão robustas e con-

servam-se em bom estado ; o jardineiro espera qne ainda
nasçam outras, porque encontra algumas sementes muito
sis: 31 de Outubro de 1859.
No Jardim do Lumiar fex-s« a sementeira cm princí-

pios *dc Março, e no 1.° de Abril encontrámos nascidas

15 esteies ; em uma segunda visita em 3 de Julho, mais
."5 espécies, e finalmente, era 4 de Novembro, mais 3 es-

pécies. Das 21 espécies acham-se muitas expostas ao ar

livre, e algumas trepadeiras com * a 5 melros de altura:

4 de Novembro de 1859.

Privados dos meios precisos para exercitar uma cul-

tura mais apurada, apenas podemos conseguir as plantas

dos números 8, 23, 26, 28, 47, 48, 61 e 116, conscr-

vando-se as espécies arbustivas ainda cm bom estado.

Nunca esperámos que germinassem algumas das se-

mentes d'esta collecçSo preciosa que o Dr. Welwitsch
remetteu depois de minuciosamente examinada, e ter

contestado o seu estado sâo; taes eram as dos números

19, 21, 43 e 44, que encontrámos perdidas na occasiao

de effectuar n recommendada distribuição: este lamen-

tável estado foi também reconhecido pelo sr. Jose* do
Canto, e sem duvida o acreditámos devido á alteração

oceurrida durante a viagem; nao obstante c apesar d'cste

prejuízo, dc que talvez nos n8o possamos indemnisar, ve-

mos com satisfação apparecerem nos nossos jardins mais

29 espécies, pela maior parle novas, esperando comtudo

que algumas oulras venham, poisque se conservam en-

terradas as sementes ainda cm bom estado tanto no jar-

dim do sr. José do Canto como no do Lumiar, e natu-

ralmente nos outros jardins.

Lisboa, 15 de Novembro de 1859.

Bento Antonio Altet.

Nota.— Motivos independentes da redacção do Boletim e Annaes do Conselho Ultramarino, demoraram a

publicação d'este numero.
Esta circumstancia permittiu que n'clle se inserisse o catalogo da interessante collecçAo de sementes enviada

de Angola pelo sr. Dr. Welwitsch. N3>> lendo porém elle sido ordenado para a imprensa, foi necessário organi-

sa-lo paia ser publicado, sem que, pela estreitem de tempo, podessc ser consultado o illustre auctor.

Junta-sc também a noticia dos resultados até agora conhecidos da cultura d'aqucllas sementes.

FIM DO PRIMEIRO VOLUME
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